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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2022 

 

QUADRO RESUMO 

A) PARTES 

(i) Contratante: 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Sede: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02  

Filial (para faturamento): Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 

76.400-000 

CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70 

(ii) Contratada: 

ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA (SIN ENERGIA NORTE) 
 
CNPJ/MF: 26.032.197/0001-34 
 
Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 19, Sala 411, Adrianópolis/AM, CEP.: 69057-060 
 
Representante Legal: Danielle Bezerra Franco, brasileira, solteira, administradora de 
empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 318.806.428-40 e portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 34.698.613 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Cônego Eugênio Leite, nº 892, apto 
45, Pinheiros, São Paulo-SP, CEP.: 05432-011 
 
B) OBJETO: Prestação de Serviços para Implantação do Projeto de Monitoramento de 

Utilities (energia elétrica, água e gás)  

C) PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/07/2022 até 23/11/2025, observados os termos da Cláusula 8. 

D) PREÇO TOTAL MENSAL DO CONTRATO: R$ 93.875,00 (noventa e três mil, oitocentos e 

setenta e cinco reais) 

E) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA: Rubens Rizatto 

F) MULTAS APLICÁVEIS À CONTRATADA: 

F.1: 10% (dez por cento) do preço mensal do Contrato por infração legal ou contratual 
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cometida, bem como por cada serviço prestado com ineficiência, sendo que caso a infração 
ou ineficiência não seja sanada no mês subsequente; 

F.2:  de 1% (um por cento) do preço mensal dos Serviços por cada dia de atraso. 

G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 

1) Para a CONTRATANTE: 

- Luciana Fernandes 
- E-mail: financeiro@imed.org.br / luciana.souza@imed.org.br 
- Fone: (11) 3141-1128 
 
2) Para a CONTRATADA:  

- Rubens Rizatto 
- E-mail: engenharia.projetos@energiaverdebrasil.com.br 
- Fone: (11) 93720-0453 
 
 

H) ANEXOS:  

(a) Anexo I – Termo de Referência; 

(b) Anexo II – Proposta Técnica; e 

(c)   Anexo III – Proposta Comercial. 

 

Considerando que a referida contratação se faz necessária para fins de dar suporte às atividades de 

gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual Centro Norte Goiano, tendo em conta 

que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão 

firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de 

Gestão nº 080/2021 – SES / GO); 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes qualificadas no Item A do 

QUADRO RESUMO têm entre si justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços 

(“Contrato”), em conformidade com as seguintes cláusulas e condições, bem como pela legislação 

vigente, e que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais 

sucessores. 

 

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO 

mailto:financeiro@imed.org.br
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1.1. - É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços 

descritos no Item B do QUADRO RESUMO (“Serviços”), em caráter autônomo e não exclusivo, 

conforme e nos termos deste Contrato e seus Anexos listados no Item H do QUADRO RESUMO. 

 

1.2. - Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições do 

presente Contrato e os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de 

direito, os termos e condições previstas no Contrato. Em caso de divergências na interpretação ou 

aplicação entre os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de 

direito, os anexos na ordem em que estão listados acima. 

 

1.3. - Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos Serviços 

ora contratados também integram o objeto desta cláusula, ainda que não mencionadas 

expressamente.  

1.4. - Os Serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à legislação 

pertinente ora vigente. A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em 

conformidade legal para a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, 

autorizações, registros, certidões e certificados necessários para o fornecimento do seu objeto, 

atendendo a todos os requisitos legais. 

 

1.5. – A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade essencial à 

saúde pública e que os Serviços objeto deste Contrato são essenciais ao atendimento de tal 

finalidade e, portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a execução de suas obrigações 

contratuais sob qualquer hipótese.  

 

1.6. - A CONTRATADA declara ter considerado na formação de seus preços as características do 

local onde serão prestados os Serviços, bem como das condições que poderão afetar o custo, o 

prazo e a realização dos mesmos. Declara, ainda, ter analisado detalhadamente a natureza e as 

condições das localidades onde os Serviços serão prestados, inclusive no que se refere às vias e 

rotas de acesso, dados topográficos, localização, adequação das localidades, condições ambientais 

locais, clima, condições meteorológicas, geológicas, infraestrutura dos locais passíveis, sendo os 

preços ofertados pela CONTRATADA suficientes para a perfeita prestação dos Serviços. 

CLÁUSULA II - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

2.1 - Serão de integral responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus e encargos trabalhistas, 

tributários, fundiários e previdenciários decorrentes dos Serviços objeto deste Contrato, assumindo a 

CONTRATADA, desde já, todos os riscos de eventuais reclamações trabalhistas e/ou tributárias e/ou 

autuações previdenciárias que envolvam seus contratados, empregados, subcontratados e 

prepostos, ainda que propostas contra a CONTRATANTE ou quaisquer terceiros, comprometendo-se 
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a CONTRATADA a pedir a exclusão da lide da CONTRATANTE, bem como arcar com todos os custos 

eventualmente incorridos pela mesma em virtude das reclamações em tela. 

2.2 - Responsabiliza-se a CONTRATADA, também, por todas as perdas, danos e prejuízos causados 

por culpa e/ou dolo comprovado de seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos na 

execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 

2.3 - Caso a CONTRATANTE seja notificada, citada, autuada, intimada ou condenada em decorrência 

de quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias ou de qualquer natureza, 

atribuíveis à CONTRATADA, ou qualquer dano ou prejuízo causado pela mesma, fica a 

CONTRATANTE desde já autorizada a reter os valores pleiteados de quaisquer pagamentos devidos à 

CONTRATADA, em decorrência deste ou de outros Contratos firmados entre as partes, bem como 

utilizar tais valores para compensar os custos eventualmente incorridos pela CONTRATANTE.  

2.4 – A comprovação do cumprimento pela CONTRATADA e pelos seus subcontratados dos encargos 

sociais e trabalhistas e todos os ônus de seu pessoal empregados para a execução dos Serviços é 

condição para o recebimento dos pagamentos devidos sob este Contrato pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Além de outras obrigações expressamente previstas neste Contrato e na legislação vigente, 

obriga-se a CONTRATADA a: 

a) fornecer profissionais qualificados para a execução dos Serviços, bem como disponibilizar outros 

para a cobertura ou substituição dos mesmos, na hipótese de impedimento daqueles; 

b) obedecer as normas de segurança e de higiene do trabalho e aos regulamentos internos da 

CONTRATANTE, inclusive para que a prestação dos Serviços ora contratados não interfira na rotina 

de trabalho existente dentro das dependências da CONTRATANTE; 

c) fazer com que seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos usem uniforme 

adequado e estejam identificados com crachá no desenvolvimento de suas atividades; 

d) substituir imediatamente qualquer contratado, empregado, subcontratado ou preposto que, a 

critério exclusivo da CONTRATANTE, seja considerado inadequado; 

e) indicar responsável técnico para execução dos Serviços no momento em que estes forem 

iniciados; 

f) executar os Serviços ora contratados com zelo e eficiência e de acordo com os padrões e 

recomendações que regem a boa técnica; 
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g) obedecer e fazer cumprir a legislação pertinente à prestação dos Serviços ora contratados; 

h) cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e 

securitários de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus contratados, empregados, 

subcontratados e prepostos ou mesmo alocados para a execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

i) cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os impostos, taxas e contribuições 

concernentes à execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

j) submeter à aprovação prévia e por escrito da CONTRATANTE a intenção de subcontratar, total ou 

parcialmente, os Serviços objetos deste Contrato; 

k) prestar todas as informações e apresentar todos os relatórios solicitados pela CONTRATANTE, em 

até 5 (cinco) dias a contar da respectiva solicitação;  

l) fornecer ao seu pessoal utilizado na prestação dos Serviços todo o material, ferramentas, 

equipamentos, insumos, EPIs e tudo o que for necessário para a completa prestação dos Serviços, 

sem ônus para a CONTRATANTE;  

m) refazer ou corrigir imediatamente qualquer parte dos Serviços executados em desacordo com o 

estabelecido neste Contrato e na legislação vigente, ou de forma insatisfatória ou sem qualidade; e 

n) manter sob sua guarda, pelo período de 5 (cinco) anos, todos os registros e documentos técnicos e 

contábeis relativos à execução dos Serviços prestados.  

CLÁUSULA IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Além de outras obrigações expressamente previstas neste instrumento, obriga-se a 

CONTRATANTE a: 

a) efetuar o pagamento das faturas apresentadas observando os prazos e condições estabelecidos 

neste Contrato;  

 b) comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, suspensivo, extintivo 

ou modificativo à execução dos Serviços; e 

 

c) assegurar aos contratados, empregados, subcontratados e prepostos da CONTRATADA o acesso 

às informações e equipamentos necessários para prestação dos Serviços contratados e aos locais 

onde os mesmos serão executados. 

CLÁUSULA V – PREÇOS, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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5.1. - Pela integral execução dos Serviços será pago o preço especificado no ITEM D do QUADRO 

RESUMO. 

5.2. - Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos 

Serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal (emitida para a filial da 

CONTRATANTE no CNPJ 19.324.171/0008-70) e relatório mensal de atividades, e desde que o IMED 

tenha recebido o repasse do Estado de Goiás o valor do custeio/repasse correspondente ao mês em 

que objeto foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda. 

 

5.3. - O relatório mensal de atividades deverá ser enviado pela CONTRATADA de acordo com o 

previsto no contrato para validação e deverá conter os documentos abaixo mencionados, inclusive 

relacionados a eventuais subcontratados da CONTRATADA: 

 

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência; 

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos 

e/ou documentos, quando aplicável);  

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado; 

d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do responsável técnico 

pelos serviços executados, devidamente acompanhado do comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) 

junto ao conselho de classe correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 

e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês de competência e 

seus respectivos cargos (a ser enviada até o último dia útil do mês de prestação dos Serviços), bem 

como dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os 

serviços forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, deverá ser inserida 

uma nota neste sentido); 

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal), sendo 

aceitas certidões positivas com efeito de negativa, onde o descumprimento obstará o pagamento até 

a devida regularização;  

g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do INSS específica, GFIP – 

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, SEFIP – Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, PIS, COFINS e CSLL;  

h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos contratados, empregados e 

prepostos, bem como recibo de férias e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos 

de desligamento, TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) homologado no respectivo 
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sindicato, ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) demissional e Comprovantes dos pagamentos de 

todas as verbas rescisórias; e 

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.  

5.3.1. - A CONTRATADA, quando aplicável, deverá manter arquivado e apresentar à 

CONTRATANTE sempre que solicitado por esta, os seguintes documentos: 

- Contrato Social e últimas alterações; 

- Inscrição Estadual e Municipal; e 

- Registro na Junta Comercial. 

5.3.2. - A não apresentação dos documentos acima indicados ou, se apresentados, estiverem 

em desacordo com as determinações legais aplicáveis, facultará à CONTRATANTE reter os 

pagamentos mensais correspondentes, até que a situação seja regularizada. Uma vez 

regularizada a situação, à custa e sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as 

quantias que lhe forem porventura devidas serão pagas sem qualquer reajuste e/ou juros, 

sendo que, o prazo de vencimento para o pagamento da remuneração será 

automaticamente prorrogado pelo número de dias correspondente ao atraso na 

apresentação dos documentos.  

5.3.3. - Caso os documentos não sejam apresentados até a data prevista para o pagamento 

da remuneração, o vencimento será prorrogado para 5 (cinco) dias úteis após a respectiva 

apresentação não existindo, nesta hipótese, qualquer atualização ou acréscimo de juros 

sobre o valor em aberto. 

5.4. - Se o vencimento da contraprestação pelos Serviços prestados recair em dias de sábado, 

domingo ou feriados, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.   

5.5. - Caso ocorra divergência entre quaisquer valores, o pagamento da respectiva fatura será 

suspenso até a data do seu esclarecimento ou de correção pela CONTRATADA, não existindo, nesta 

hipótese, qualquer atualização ou acréscimo de juros sobre o valor em aberto. 

5.6. - Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta bancária 

especificada abaixo, ou a qualquer outra conta de sua titularidade que venha a ser posteriormente 

informada por escrito à CONTRATANTE, servindo o comprovante de transferência bancária como 

recibo de pagamento: 

ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA.  
CNPJ: 26.032.197/0001-34 
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Banco Santander S/A 
AGÊNCIA: 1042 
C/C: 13001691-6 

5.7. - A CONTRATANTE fará a retenção de todos os tributos que, por força de lei, devam ser 

recolhidos pela fonte pagadora. 

5.8 - O preço mensal indicado na cláusula 5.1, acima, têm com data-base o mês de assinatura do 

Contrato e poderá ser reajustado anualmente mediante livre negociação entre as partes. A título 

meramente referencial, fica eleito como critério de reajuste o IPCA, sendo certo que, na hipótese de 

extinção, deverá, de comum acordo, ser eleito um outro índice de correção que melhor se adapte a 

este Contrato. 

 

5.9. - Nos preços dos Serviços ora contratados estão compreendidos todos os custos e despesas da 

CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a transporte, uniforme, alimentação, tributos, taxas, 

pessoal e equipamentos necessários para o desenvolvimento dos Serviços contratados, ficando 

expressamente vedado o seu repasse para a CONTRATANTE. 

5.10. - Esclarecem as partes o preço dos Serviços contratados foi estipulado por mútuo consenso, 

levando-se em consideração, dentre outros critérios, os custos, as despesas e os tributos devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente Contrato, o período, o horário (inclusive noturno) e o 

ambiente em que os Serviços serão executados, como também a natureza e a complexidade do 

trabalho a ser desenvolvido, sendo que a CONTRATADA declara ter tido pleno conhecimento de tais 

fatores e que os considerou no preço proposto. 

 

5.11. -  No caso de  a Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) atrasar o repasse de um ou mais 

repasse(s)/custeio(s) mensal(is), o pagamento deverá ser disponibilizado à CONTRATADA em até 10 

(dez) dias úteis da regularização das pendências financeiras pelo Estado de Goiás, e a antes desse 

prazo a CONTRATANTE não será considerada inadimplente, não se aplicando o disposto na cláusula 

5.12, abaixo, restando vedado à CONTRATADA emitir duplicatas e/ou realizar protestos e cobrar tais 

valores, tanto por meio extrajudicial, como judicial, suspender ou rescindir o Contrato.  

 

5.12. - Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada da CONTRATANTE acarretarão a 

incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, que serão calculados proporcionalmente ao número de dias em atraso. Na hipótese de o 

IPCA do mês de pagamento ainda não ter sido divulgado, utilizar-se-á o do mês anterior. Qualquer 

encargo adicional ou disposição divergente constante do Anexo I ou qualquer outro Anexo deste 

Contrato não será aplicável. 

 

5.13. – Sem prejuízo das penalidades ou outros direitos da CONTRATANTE aplicáveis por força deste 

Contrato ou da lei, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de qualquer 
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documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

I. Execução parcial, inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos Serviços, até que o 

problema seja sanado a contento da CONTRATANTE; 

II. Não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do Serviço, ou utilização 

em qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

III. Descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa ensejar a 

responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, independente da sua natureza. 

 

CLÁUSULA VI – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

6.1. - Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser imediatamente 

comunicada por escrito pela parte afetada à outra, com a devida comprovação dentro dos 5 (cinco) 

dias subseqüentes à comunicação, sob pena de não surtir efeitos neste Contrato. 

 

6.2. - Caso seja realmente necessário suspender a execução dos Serviços contratados, a 

CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente aos dias de serviço prestados até a 

data efetiva da suspensão. 

 

6.3. - Cessado o motivo da suspensão, a parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à parte 

suscitada e os Serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor tempo possível, o qual não 

deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da aludida comunicação.  

 

6.4. - A data de retomada dos Serviços será o marco inicial para fins de cálculo da remuneração da 

CONTRATADA no mês em que os Serviços forem retomados. 

 

6.5. - A CONTRATADA tem ciência de que o presente Contrato foi firmado durante a pandemia de 

COVID e, portanto, a referida pandemia ou seus efeitos não serão considerados eventos de caso 

fortuito ou de força maior, não eximindo a CONTRATADA de suas obrigações contratuais. Da 

mesma forma, a CONTRATADA não poderá pleitear extensões de prazo de entrega, ajuste de 

preços, encerramento do Contrato ou qualquer outra alteração contratual sob a justificativa de 

impactos relacionados à referida pandemia.  

 

6.6. - Não serão considerados como eventos de caso fortuito ou força maior, dentre outros, as 

condições climáticas normais do local de prestação dos serviços, greves ou perturbações 

envolvendo o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial.  

 

CLÁUSULA VII – CONFIDENCIALIDADE 
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7.1. - A CONTRATADA se obriga a não revelar Informações Confidenciais a qualquer pessoa natural 

ou jurídica, sem o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. Entende-se por 

Informação(ões) Confidencial(is) toda e qualquer informação e dados revelados pela CONTRATANTE 

à CONTRATADA sejam eles desenvolvidos a qualquer momento pela CONTRATANTE, sejam estes 

dados ou informações sejam eles de natureza técnica, comercial, jurídica, ou ainda, de natureza 

diversa, incluindo, sem limitação, segredos comerciais, know-how, e informações relacionadas com 

tecnologia, clientes, projetos, memórias de cálculo, desenhos, planos comerciais, atividades 

promocionais ou de comercialização, econômicas, financeiras e outras,  que não sejam de 

conhecimento público, bem como todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes 

da CONTRATANTE. A CONTRATADA, por si e por seus subcontratados, empregados, diretores e 

representantes (todos, conjuntamente, “REPRESENTANTES”), obriga-se a não usar, nem permitir que 

seus REPRESENTANTES usem, revelem, divulguem, copiem, reproduzam, divulguem, publiquem ou 

circulem a Informação Confidencial, a menos que exclusivamente para a execução do Contrato.  

7.2. - Caso se solicite ou exija que a CONTRATADA, por interrogatório, intimação ou processo legal 

semelhante, revele qualquer das Informações Confidenciais, a CONTRATADA concorda em 

imediatamente comunicar à CONTRATANTE por escrito sobre cada uma das referidas 

solicitações/exigências, tanto quanto possível, para que a CONTRATANTE possa obter medida 

cautelar, renunciar ao cumprimento por parte da CONTRATADA das disposições desta Cláusula, ou 

ambos. Se, na falta de entrada de medida cautelar ou recebimento da renúncia, a CONTRATADA, na 

opinião de seu advogado, seja legalmente compelida a revelar as Informações Confidenciais, a 

CONTRATADA poderá divulgar as Informações Confidenciais às pessoas e ao limite exigido, sem as 

responsabilidades aqui estipuladas, e envidará os melhores esforços para que todas as Informações 

Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento confidencial. 

7.3. - A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer pela 

CONTRATADA, quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar integralmente 

as perdas e danos diretos causados à CONTRATANTE. 

7.4. - A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que contenha 

Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos e 

trechos de informações, disquetes ou outra forma de suporte físico que possa conter qualquer 

Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do CONTRATO. 

7.5. - A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer fotografias 

(exceto para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e montagem dos bens), ou 

revelará quaisquer informações relativas a este CONTRATO ou com respeito ao seu relacionamento 

comercial com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a qualquer terceira parte, 

exceto como exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou 

de suas Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem consentimento prévio por escrito da 

CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) utilizará em propagandas, comunicados ou 
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de outra forma, o nome, nome comercial, o logotipo da marca comercial ou simulação destes, da 

CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou o nome de qualquer executivo ou colaborador da 

CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b) declarará, direta ou indiretamente, que qualquer produto 

ou serviço fornecido pela CONTRATADA foi aprovado ou endossado pela CONTRATANTE ou suas 

Afiliadas. Entende-se por Afiliada qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob controle 

comum à CONTRATANTE. 

7.6. - A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em 

conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de 

órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, em especial com 

relação a todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes da CONTRATANTE. A 

CONTRATADA obriga-se a comunicar por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer infração à referida 

legislação, inclusive sobre o vazamento de dados. 

7.7. – Esta obrigação subsistirá por tempo indeterminado, desde a assinatura do presente 

instrumento e após o seu encerramento por qualquer motivo.  

CLÁUSULA VIII – DURAÇÃO E RESCISÃO 

8.1. - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelo prazo  definido com 

eficácia pelo prazo definido no ITEM C do QUADRO RESUMO (início das atividades no dia 

01/07/2022), podendo, porém, ser prorrogado mediante a assinatura de um Termo de Aditamento 

previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

8.2. - O presente contrato poderá ser encerrado, nas seguintes hipóteses: 

a) por mútuo acordo, mediante assinatura de termo de encerramento correspondente; 

b) por conveniência, pela CONTRATANTE, por aviso prévio, de qualquer forma escrita à 

CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja devido o pagamento de 

quaisquer multas e/ou indenizações de qualquer espécie; 

c) em razão de evento de força maior, devidamente comprovada, que impeça o cumprimento 

por quaisquer das Partes de suas obrigações contratuais e que perdure por mais de 60 

(sessenta) dias.  

8.3. - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato mediante simples comunicação escrita 

nos seguintes casos: 

a) Inadimplemento ou o cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual, por parte da 

CONTRATADA; 
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b) Pedido de falência ou de recuperação judicial da CONTRATADA; 

c) Imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou desídia da CONTRATADA, na 

execução do Contrato; 

e) Caso as multas aplicadas à CONTRATADA superem 20% (vinte por cento) do valor total do 

Contrato; ou  

f) Por ordem da Secretaria de Estado de Saúde. 

8.4. -  Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo da CONTRATADA na prestação 

dos Serviços ora contratados, deverá esta, após devidamente notificada, encerrar imediatamente 

suas atividades e pagar multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, sem 

prejuízo de cobrança de indenização por perdas e danos que eventualmente vier a causar à 

CONTRATANTE. 

8.5. – Em qualquer uma das hipóteses de encerramento contratual será devido à CONTRATADA o 

pagamento da contraprestação proporcional aos dias em que forem efetivamente prestados os 

Serviços contratados, desde que aceitos e aprovados pela CONTRATANTE, descontado o valor das 

multas, indenizações e retenções eventualmente aplicadas nos termos do Contrato. 

8.6. – A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os Serviços 

objeto deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o responsável pelo gerenciamento e 

execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021– SES / 

GO), razão pela qual concorda, desde já, que caso o ente público intervenha, rescinda ou encerre, 

por qualquer modo ou razão, o referido contrato, o presente instrumento restará automaticamente 

rescindido, não fazendo a CONTRATADA jus a qualquer tipo de indenização, qualquer que seja sua 

natureza, renunciando expressamente ao direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em 

qualquer tempo ou jurisdição, junto ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL 

9.1. - Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de rescindir o Contrato, a ineficiência na prestação 

dos Serviços ora contratados, como também o descumprimento da legislação e/ou das obrigações e 

demais disposições assumidas pela CONTRATADA no presente Contrato e em seus anexos, ensejará 

a imediata obrigatoriedade desta em, dependendo de cada caso, refazer os Serviços de acordo com 

os padrões de qualidade aplicáveis e atender as disposições e obrigações contratuais previstas, 

sendo facultado à CONTRATANTE: 
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a)  reter imediata e integralmente o pagamento da contraprestação prevista na Cláusula V 

deste instrumento até que a(s) pendência(s) seja(m) devida e satisfatoriamente 

regularizada(s); e 

 

b) aplicar multa prevista no ITEM F.1 do QUADRO RESUMO.  

 

9.2. – Em caso de atraso na prestação dos Serviços será devida pela CONTRATADA multa prevista 

no ITEM F.2 do QUADRO RESUMO. 

9.3. – O valor de quaisquer penalidades ou indenizações cobradas da CONTRATADA por força deste 

Contrato poderá, a critério da CONTRATANTE, ser descontado na fatura do próximo mês. Caso não 

haja saldo contratual suficiente para pagamento da multa, a mesma poderá ser descontada dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA por força de outros Contratos ou obrigações existentes entre 

as Partes ou cobrada judicial ou extrajudicialmente pela CONTRATANTE. 

9.4. – As penalidades estabelecidas neste Contrato, tem caráter não compensatório, não isentando a 

CONTRATADA do cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas neste Contrato, 

especialmente a de prestar os Serviços em atraso, bem como da obrigação de indenizar 

integralmente a CONTRATANTE pelos danos decorrentes do atraso, e não prejudica o direito da 

CONTRATANTE de, a seu critério, dar por rescindido o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA X – ANTICORRUPÇÃO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

 

10.1. - A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e 

requisitos vigentes, relacionados com o presente contrato. Assim, compromete-se a cumprir 

rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que deve executar nos termos deste 

contrato.  

10.2. - Em virtude deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-

se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, 

doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não financeiras de qualquer espécie 

que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou 

indiretamente, devendo-se assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus 

representantes e colaboradores.  

10.3. - As partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente 

Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução dos 

serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito 

de interesses em relação às atividades e serviços que devem ser realizados de acordo com este 

documento legal. Da mesma forma, as partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do 
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contrato, uma conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar 

um conflito de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de 

interesses, as partes comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra parte e a ater-

se nas indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas 

partes das obrigações assumidas sob esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de 

rescindir o contrato imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser 

exercidos de acordo com a lei. 

10.4. - As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência 

do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, 

regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou outra autoridade 

competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção 

Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer 

ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio 

público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

10.5. - Na hipótese de qualquer das partes violar qualquer disposição prevista nesta cláusula e/ou 

qualquer obrigação legal prevista na legislação, operar-se-á a rescisão motivada, com aplicação das 

penalidades e indenizações por perdas e danos cabíveis. 

10.6. – A CONTRATADA declara que não contrata, direta ou indiretamente, mão de obra infantil 

(salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos), escrava, em condições análogas à escravidão, 

ou em condições sub-humanas, devendo garantir a seus empregados e contratados remuneração 

compatível com o piso salarial da categoria, jornadas e condições de trabalho conforme legislação 

em vigor. 

CLÁUSULA XI – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. - As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato, sem um acordo prévio e expresso uma da outra.  

11.2. - A CONTRATADA obriga-se a utilizar para a execução do presente Contratos apenas 

empregados por ele direta e regularmente registrados em regime CLT, sendo que a subcontratação 

ou utilização de outras empresas ou pessoas jurídicas na execução das atividades decorrentes do 

Contrato apenas será admitida mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE caso a caso, 

mantida a total responsabilidade da CONTRATADA em relação aos Serviços subcontratados, nos 

termos do presente Contrato, e sem que isto importe em qualquer adicional de custo e 

responsabilidade para a CONTRATANTE. 
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11.3. - A responsabilidade da CONTRATADA pela parcela dos Serviços executados por seus 

subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes gerais e do trabalho e os 

encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária e tributária. 

11.4. - Nenhuma cláusula contida nos contratos entre a CONTRATADA e seus subcontratados se 

constituirá em vínculo contratual entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA ou entre a 

CONTRATANTE e os subcontratados da CONTRATADA. Os contatos da CONTRATANTE, 

comunicações e entendimentos, relativos ao objeto deste Contrato, serão sempre levados a efeito 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, cabendo a esta retransmitir, quando necessário, ordens 

e/ou instruções aos seus subcontratados. 

 

CLÁUSULA XII – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO 

12.1. - A CONTRATANTE exercerá a qualquer tempo, ampla fiscalização em todas as frentes de 

Serviços, podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao local em que estão sendo 

executados, podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso, sempre que justificadamente considerar 

a medida necessária, bem como, acompanhar a realização de medições e ensaios no campo de 

quaisquer materiais, equipamentos ou serviços.  

12.2. - A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das CONTRATADA 

quanto à perfeita execução dos Serviços. A CONTRATADA não poderá acrescentar aos prazos de 

execução dos serviços, o tempo para fiscalização e inspeção.  

12.3. - Em caso de ocorrência de falhas reiteradas comprovadas na execução dos Serviços, a 

CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos 

especiais para perfeita execução dos mesmos. Os custos relativos à contratação de pessoal 

especializado ou a obtenção de equipamentos especiais serão pagos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. - O presente instrumento e seus anexos, como também eventuais aditamentos, 

consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros 

documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já trocadas, bem como 

quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou futuros, os quais não obrigarão as 

partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato caso não seja observada a 

formalidade contida no item a seguir. 

13.2. - Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem devidamente 

formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes legais das partes.  
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13.3. - Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-

se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, que 

continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as partes farão 

todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por 

outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmo efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a 

cláusula original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais 

próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.  

13.4. - O não exercício dos direitos previstos no presente Contrato, em especial no tocante à rescisão 

contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem como a tolerância, de 

uma parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas 

neste instrumento ou em seus anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando 

em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, podendo as 

partes exercer, a qualquer tempo, seus direitos. 

13.5. - Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento tácito. 

13.6. -  Declaram as partes que toda e qualquer notificação, se necessário, poderá ser enviada e 

recebida eletronicamente aos contatos mencionados no ITEM G do QUADRO RESUMO: 

13.7. -  O presente instrumento e seus anexos obrigam não só as partes, como também seus 

eventuais sucessores a qualquer título. 

13.8. -  Tendo em vista o caráter do presente Contrato – prestação de Serviços – a CONTRATADA 

declara ser contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

13.9. - O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma de sociedade, 

agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.  

13.10. - Para a prestação dos Serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA declara que se 

acha devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes quando legalmente requerido.  

CLÁUSULA XIV – FORO 

14.1. - Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o foro 

de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação 

e/ou execução do presente Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente Contrato 

para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios 

eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com 
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a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 

da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de 

assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, 

independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na 

forma física, o Contrato deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

 

Uruaçu/GO, 03 de junho de 2022. 

 

 

___________________________________________________________ 

CONTRATANTE: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

CONTRATADA: ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA (SIN ENERGIA NORTE) 
Danielle Bezerra Franco 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ____________________________    2)_______________________________ 

Nome:       Nome: 

C.P.F:       C.P.F.: 
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A N E X O  I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação contratação de pessoa 

jurídica especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO

DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE UTILITIES ( energia elétrica, água e 

gás) incluindo-se assessoria para o programa de “Net Zero CO2” e o aumento dos 

índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com soluções em 

tempo real, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED 

junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN):

2. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA:

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).

3. POPULAÇÃO ATENDIDA: Região do Município de Uruaçu e dos Municípios 

circunvizinhos do Centro Norte Goiano.

4. DESCRITIVO DO OBJETO:

1. OBJETO

Contratação de fornecimento de equipamentos de medição e 

monitoramento energia elétrica, água e gás, além de assessoria para o 

programa de “Net Zero CO2” e o aumento dos índices de sustentabilidade 

perseguidos pela gestão hospitalar com soluções em tempo real, para fins 

de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).
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2. ESPECIFICAÇÕES

Fornecimento de equipamentos de medição e monitoramento energia elétrica, 

água e gás, além de assessoria para o programa de “Net Zero CO2” e o 

aumento dos índices de sustentabilidade, conforme indicado ao item 1 retro.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A utilização de Soluções de Informações Energética e de Consumo de Água e 

GLP em tempo real com o suporte e assessoria à gestão eficiente e de 

sustentabilidade em Unidades de Saúde, tal como no HCN, permitirá, entre 

outros avanços: 

o acesso remoto e simultâneo dos dados energéticos 

individualizados e coletivos da unidade e dos respectivos 

consumidores internos;

a elaboração dos custos de forma setorizada e consequente 

agilidade e confiabilidade na elaboração do orçamento financeiro;

a busca ao atendimento as normas de Performance Energética (ISO 

50.001); 

o aumento da confidencialidade dos dados de consumo da unidade; 

grande flexibilidade na organização com respeito as informações; 

a integração com outros sistemas de informação internos e captura 

automática de dados; 

o processamento contínuo; 

o apoio à decisão; 

o apoio à pesquisa; 

o aumento das ações de transparência quanto a utilização dos 

recursos públicos recebidos e empregados na execução do Contrato 
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de Gestão; 

a melhoria dos mecanismos de auditoria e controle, dentre outras;

a implementar os Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade 

(ODS), plataforma digital que integra soluções focadas nos 

indicadores de sustentabilidade:

6º. Água Potável e Saneamento;

7º. Energia Limpa e Acessível;

9º. Industria, Inovação e Infraestrutura;

11º. Cidades e Comunidades Sustentáveis;

12º. Consumo e Produção Responsáveis;

13º. Ação Contra a Mudança Global do Clima;

4. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO

A solução a ser fornecida, também deverá contemplar: 

I. o fornecimento e instalação de medidores e sensores para o monitoramento 

de:

Energia elétrica
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Água

GLP

Vapor

Água gelada

Vibrações em motores

Temperatura

Sensores

Vale destacar que para cada uma das utilidades se fará necessário:

i. Energia Elétrica – utilizada de forma geral na instalação do 

Hospital HCN e que requererá a instalação de medidores 

individualizados nos quadros gerais de distribuição de energia 

elétrica, em baixa tensão e média tensão com comunicação 

online, enviando a informação em tempo real à um supervisório 

no local. Além do mais será necessária a medição das 

grandezas elétricas na entrada da instalação visando avaliar 

possível erros em faturas. As grandezas elétricas mencionadas 

serão:

a. Tensão (V)

b. Consumo (kWh)

c. Corrente por fase (A) 

ii. Água - utilizada de forma geral na instalação do Hospital HCN e 

que requererá a instalação de medidores individualizados 

especialmente no Restaurante, Lavanderia, Central de Material 

Esterilizado, Laboratório e Central de Água Gelada. Não 

obstante no decorrer do desenvolvimento do hospital, poderá 
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haver outros utilitários de importância capital que serão 

incluídos. Da mesma forma que na energia elétrica, as 

grandezas a serem monitoradas serão:

a. Consumo (m³)

b. Pressão (PSI/BAR)

iii. GLP - utilizado de forma específica na instalação do Hospital 

HCN, requererá a instalação de medidores individualizados 

especialmente no Restaurante, Lavanderia e Central de Material 

Esterilizado. Não obstante no decorrer do desenvolvimento do 

hospital, poderá haver outros utilitários de importância capital 

que serão incluídos. Da mesma forma que na energia elétrica, 

as grandezas a serem monitoradas serão:

a. Consumo (m³)

b. Pressão (PSI/BAR)

iv. Vapor - utilizado de forma específica na instalação do Hospital 

HCN, requererá a instalação de medidores individualizados 

especialmente no Restaurante, Lavanderia e Central de Material 

Esterilizado, pois estes são os consumidores atuais deste 

insumo. Não obstante no decorrer do desenvolvimento do 

hospital, poderá haver outros utilitários de importância capital 

que serão incluídos. Da mesma forma que na energia elétrica, 

as grandezas a serem monitoradas serão:

a. Consumo (Kg/h)

b. Pressão (PSI/BAR)

v. Água Gelada - utilizado de forma específica na instalação do 

Hospital HCN, este insumo é utilizado nos sistemas de ar-

condicionado sendo necessária a medição da temperatura da 
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água in e out pois este é um insumo que consume muita 

energia. 

vi. Vibração em Motores – este é um ponto importante pois indica 

futuras manutenções corretivas e preditivas nos sistemas que 

utilizam destes tipos de força motriz.

vii. Temperatura – serão necessários sensores de temperatura 

para o controle da utilização da energia térmica produzida pelo 

sistema de ar-condicionado e demais instalações que exigem 

um controle rígidos da temperatura, como por exemplo, a sala 

de Nobreaks.

viii. Sensores – vale a pena informar que outros sensores voltados 

ao completo controle de manutenção e acionamento de ações 

voltadas ao perfeito andamento da operação serão necessários

II. A instalação de uma sala de controle da operação – CCO – composta de:

Servidores;

Televisores; e

Demais aparatos técnicos.

III. Instalação de um sistema supervisório tipo SCADA

IV. Implementação de Programas de Eficiência Energética

V. Implementação do Programa “Net Zero CO2”

VI. Soluções para os meios complementares de geração de energia renovável 
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VII. Soluções para a racionalização do consumo de energia elétrica, água e gás 

de caráter global e específico, a partir de um sistema informatizado de gestão 

integrada, capaz de possibilitar:

O trânsito de informações entre setores, bem como a criação de KPI´s 

que servirão de indicadores de comparação da performance de cada 

setor, com a integração com outros sistemas de informação que 

suportarão os indicadores (Pacientes por kWh, m3 de água 

consumidos, etc.), 

Dentre outras funcionalidades operacionais, que redundam com 

agilidade e transparência as ações para atingir a sustentabilidade no 

campo energético e água. 

A gestão das informações energéticas otimizadas incorpora, por consequência, a 

gestão organizacional dos processos de administração, financeiros e orçamentários, 

além é claro, conforme mencionado anteriormente, a extrapolação para outras 

unidades do grupo. 

VIII. Gestão dos KPI’s econômicos

Elaborar KPI’s que reflitam os objetivos do Projeto nos âmbitos da 

administração, finanças, compras e orçamento e que sejam baseados 

em                dados mensuráveis e confiáveis, pois vão monitorar o 

nível de desempenho das áreas envolvidas.

IX. Gestão Orçamentária

Suportar a preparação dos orçamentos anuais e revisões periódicas de 

acordos com as regras da gestão financeira da organização, levando 

em conta os aspectos relacionados as normas e instruções das Leis e 

Resoluções Normativas.
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X. A solução de informações energética, consumo de água e GLP, em tempo 

real com fornecimento de equipamentos de medição e monitoramento energia 

elétrica, água e gás, além de assessoria para o programa de “Net Zero CO2” 

e o aumento dos índices de sustentabilidade deverá integrar, no mínimo, os 

seguintes setores e serviços:

Subestação da Unidade; 

Área Administrativa

Bloco Cirúrgico;

Centro de Diagnóstico; 

CME – Central de Material Esterilizado; 

Cozinha; 

Lavanderia; 

Laboratório de Exames Clínicos; 

Produção de Ar-Condicionado

Produção de Ar-Comprimido Medicinal

5. SUPORTE A OPERAÇÃO

Deverá também, o proponente disponibilizar na Unidade de Saúde um time de 

especialistas em energia elétrica, água e glp, capaz suportá-la em soluções e em 

tomadas de decisão visando a otimização e racionalização do consumo, bem com 

manter, dentro do horário comercial, um líder de equipe de especialistas 

remotamente, para ser o interlocutor, com respeito ao atendimento aos 

questionamentos abertos pela IMED
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Deverá o proponente disponibilizar para a Unidade de Saúde um servidor (hardware) 

capaz de armazenar e operacionalizar os módulos ora requeridos, bem com manter, 

dentro do horário comercial um administrador do sistema, além de um chat/número 

telefônico para atendimento das chamadas abertas pela Unidade de Saúde.

O proponente deverá executar os serviços de análise, criação de algoritmos 

estruturados, projetos de eficiência energética e suporte aos relatórios de 

sustentabilidade, além da customização e implementação de novas funcionalidades, 

tais como elaboração de faturas setoriais.

O proponente deverá realizar o treinamento dos empregados, colaboradores e 

terceirizados do IMED ao final do contrato, visando preparar os técnicos que 

utilizarão o sistema e deverão estar responsáveis pela manutenção preventiva e 

corretiva, bem como upgrade e update do software e 

dataloggers/medidores/Gateways, sempre que estiverem disponíveis, devendo ser 

apresentado um cronograma para os treinamentos.

O Sistema deverá permitir interligação com outros sistemas (SCADA) para 

solicitação de dados de kWh e kW gerados em cada um dos setores mencionados e 

visualização de resultados, bem como de informações entre os setores atendidos 

pelo sistema.

O proponente deverá ser o proprietário ou fabricante da licença do software de 

gestão energetica, que será concedida ao IMED ad aeternum, bem como deverá 

possuir experiência e equipe qualificada para a implantação do sistema. Caso o 

proponente não seja o proprietário ou fabricante da licença do software de 

gestão energética deverá apresentar os documentos que comprovem, 

expressamente, que pode sublicenciar a licença (contrato ou equivalente).

O proponente deverá demonstrar a partir dos dados analisados com a apreciação 

dos projetos executivos do empreendimento e visitas técnicas, um diagnóstico 
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completo do comportamento nos consumos de energia elétrica, água e gás, nas 

dependências da Unidade Uruaçu, envolvendo para isso seus respectivos 

fornecimentos, a infraestrutura instalada, conceitos de implantação e o regime de 

utilização.

Deverá considerar as seguintes especialidades: 

I. Análise de faturas de energia elétrica, água e gás; 

II. Análises da fatura de energia elétrica 

Consumo e demanda

Excedente reativo

Impostos

III. Ar-condicionado; 

IV. Climatização;

V. Refrigeração;

VI. Caldeira (Geração de vapor);

VII. Iluminação;

VIII. Ar comprimido medicinal; 

IX. Mini e microgeração de energia elétrica; e 

X. Créditos de carbono.
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5. POPULAÇÃO ATENDIDA:

Região do Município de Uruaçu e dos Municípios circunvizinhos do Centro 

Norte Goiano.

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O IMED acompanhará e fiscalizará a conformidade da execução do escopo e da

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento doajuste.

A verificação da adequação da execução contratual pela contratada deverá ser

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no

respectivo contrato.

A fiscalização indicada do IMED não exclui nem reduz a responsabilidade da

empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e

prepostos.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações genéricas contidas no contrato, deverá a empresa 

contratada, disponibilizar ao menos um profissional em tempo parcial para 
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atendimento das demandas e para reunião presencial semanal junto à sede da 

diretoria do instituto, em São Paulo, Capital.

8. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE 

ATIVIDADES

Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da

prestação dos Serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e

relatório mensal de atividades, e desde que o IMED tenha recebido o repasse do

Estado de Goiás o valor do custeio/repasse correspondente ao mês em que 

objeto foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda.

O relatório mensal de atividades deverá ser enviado pela CONTRATADA de

acordo com o previsto no contrato para validação e deverá conter os documentos

abaixo mencionados, inclusive relacionados a eventuais subcontratados da

CONTRATADA:

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência;

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as 

evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado;

d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do

responsável técnico pelos serviços executados, devidamente acompanhado do

comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) junto ao conselho de classe

correspondente e do documento de identidade profissional equivalente;
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e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do

mêsde competência e seus respectivos cargos, bem como dos comprovantes de

recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os 

serviços forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, 

deverá ser inserida uma nota neste sentido);

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, 

Estadual e Municipal), sendo aceitas certidões positivas com efeito de negativa,

onde o descumprimento obstará o pagamento até a devida regularização;

g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do 

INSS específica, GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social, SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e

Informações àPrevidência Social, PIS, COFINS e CSLL;

h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos

contratados, empregados e prepostos, bem como recibo de férias e ASO 

(Atestado de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos de desligamento, 

TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) homologado no respectivo

sindicato, ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) demissional e Comprovantes 

dos pagamentos de todas as verbas rescisórias; e

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo

CONTRATANTE.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O IMED acompanhará e fiscalizará a conformidade da execução do escopo e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste. 
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A verificação da adequação da execução contratual pela contratada deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no 

respectivo contrato. 

A fiscalização indicada do IMED não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e prepostos.

10. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE 

ATIVIDADES 

1. Os pagamentos serão realizados até o dia 15 do mês subsequente a 

prestação dos serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e 

relatório mensal de atividades, e desde que o IMED tenha recebido o repasse 

do Estado de Goiás o valor do custeio/repasse correspondente ao mês em que 

objeto foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda.

2. O relatório mensal de atividades deverá ser enviado de acordo com o 

previsto no contrato para validação e deverá conter:

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de 

competência;

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as 

evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável); 

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado;
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d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do 

responsável técnico pelos serviços executados, devidamente acompanhado do 

comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) junto ao conselho de classe 

correspondente e do documento de identidade profissional equivalente;

e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do 

mês de competência e seus respectivos cargos, bem como dos comprovantes 

de recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os 

serviços forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da 

empresa, deverá ser inserida uma nota neste sentido);

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, 

Estadual e Municipal), sendo aceitas certidões positivas com efeito de negativa, 

onde o descumprimento obstará o pagamento até a devida regularização; 

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo 

CONTRATANTE.
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Hospital Centro Norte Goiano 

At.: Sr. Processo Seletivo RFP 53/2022 

Uruaçu - Goiás 

          A ENERGIA VERDE NORTE 

A ENERGIA VERDE NORTE consolidou suas competências, para oferecer a melhor 

solução integrada em termos de conhecimentos, experiências e tecnologia, através de um time 

de profissionais da mais alta competência nacional e internacional para preparar esta proposta 

de trabalho elaborada para HOSPITAL CENTRO NORTE GOIANO. 

Tanto no Brasil como em outros países da América Latina, a EVN tem buscado adicionar 

valor para seus clientes através de um olhar muito claro sob as perspectivas do cenário 

nacional, no qual tem-se a necessidade de aumentar o desempenho energético e adicionar 

valor aos produtos e serviços ofertados por seus clientes. 

A EVN, consolidou-se no cenário nacional como uma marca com larga experiência em 

elaborar um trabalho de campo, com respectivas interações técnicas e tecnológicas, permitindo 

com que os clientes tenham a confiança no trabalho da empresa, pois o realiza com excelência 

e produtividade. 

Tendo estes preceitos como base, a empresa consolidou suas equipes multidisciplinares 

no tocante a energia elétrica, gás e água, incluindo o desempenho energético, a consultoria 

especializada no que tange aos aspectos relativos à Assessoria e Gestão de Energia Elétrica, 

assessoria para migração ao mercado livre de energia elétrica, gestão de insumos energéticos, 

desenvolvimento de projetos utilizando fontes de energia renovável e tecnicidade na elaboração 

das informações geradas na planta do cliente. 
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Cabe ressaltar que a ENERGIA VERDE NORTE é uma empresa de consultoria e 

engenharia independente, que não tem nenhuma ligação técnica ou comercial com 

fornecedores de energia elétrica e, portanto, a nossa missão é única e exclusivamente atender 

o cliente nas suas necessidades de energia, gás e agua com base na melhor análise técnica e

comercial, suportada por metodologias internacionais reconhecidas. Onde todas as soluções

apontadas são discutidas com o cliente para subsidiar a sua tomada de decisão final, na qual

estaremos, sempre que solicitados, apoiando o cliente.

TÍTULO: Proposta Técnica – Projeto Executivo e Assessoria ao Aumento de Carga” 
CLIENTE: HOSPITAL CENTRO NORTE GOIANO 
ATENÇÃO
: Processo Seletivo RFP 53/2022 

OBJETIV
O: 

Elaboração do Projeto, Implantação e Operação -  MONITORAMENTO 
DE UTILITIES ( energia elétrica, água e gás) incluindo assessoria para o 
programa de “Net Zero CO2” e o aumento dos índices de 
sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com soluções em 
tempo real do Hospital Centro Norte Goiano, visando atender o 
aumento das instalações e consequente aumento do consumo e 
demanda de energia elétrica, água e GLP. 

DATA Manaus, 20 de May de 2022 

RESPONSÁVEL 

NOME: Rubens Rizatto  – Diretor de Novos Negócios 
Engenharia.projetos@energiaverdebrasil.com.br 

TEL.: (11)9743-0453 
TEL.: (92) 3346-5490 / 992 034 120  

mailto:Engenharia.projetos@energiaverdebrasil
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1. CONFIDENCIALIDADE

O conteúdo deste documento e de todos os documentos afins e informações fornecidas 
pela EVN são confidenciais e de propriedade da EVN e (i) devem ser revelados ou transmitidos 
exclusivamente ao funcionário do destinatário diretamente envolvido na avaliação do 
documento; (ii) só podem ser divulgados à pessoa envolvida no processo de avaliação do 
documento, que seja funcionária do cliente, sob pena de quebra de confidencialidade; e (iii) 
não podem ser usados por qualquer pessoa com outro propósito que não seja a avaliação do 
documento. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Fica evidente a partir da iniciativa da Instituição Imed – Instituto de Medicina, Estudos 
e Desenvolvimento, que a preocupação com um novo normal, baseado nas mudanças 
percebidas durante a pandemia, durante a qual, evidenciou-se a melhoria no meio 
ambiente, mudanças de comportamento no campo social e do lado corporativo a 
preocupação com os métodos de gestão novo, criativo e sustentável. 

Avaliamos que, a RFP - RFP 53/2022 - Implantação de Projeto de  MONITORAMENTO DE 
UTILITIES ( energia elétrica, água e gás) incluindo assessoria para o programa de “Net Zero 
CO2” e o aumento dos índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com 
soluções em tempo real do Hospital Centro Norte Goiano, visando atender o aumento das 
instalações e consequente aumento do consumo e demanda de energia elétrica, água e GLP 
com base nas informações fornecidas no Escopo Técnico disponibilizado no Website 
da Instituição www.hospital-centro-nortegoiano.org.br/informações em Uruaçu - GO. 
Portanto, está alinhada com a mentalidade das grandes corporações e pode capturar 
ganhos endógenos e exógenos de importância capital para ser mais competitivo em um 
cenário de mudanças constantes e desafios mais complexos. 

Avaliamos detalhadamente todo o conteúdo da RFP 53/2022, para preparar uma proposta 
técnica ajustada as necessidades da organização, compreendendo pormenorizadamente e 
personalizando a solução para atender a demanda solicitada: 

“DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: A prestação dos serviços para implantação do 
projeto de monitoramento de utilities, contempla as seguintes atividades: 

Etapas: 

1. Identificação dos pontos onde serão implementados os medidos e sensores,
a fim de coletar as informações de consumo de KWh, m3

2. Avaliar as condições da estrutura física disponíveis, tais como, Quadros de
Distribuição de Energia (energia elétrica), Caixas de Inspeção (água), dutos e
cabos, acessos e etc.

3. Identificar o local onde se instalará a Central de Operação do Monitoramento
de Utilities e respectivas necessidades de adequações

4. Obter as autorizações necessárias para a instalação dos referidos medidores
e sensores

5. Elaboração do Projeto Técnico da Central de Operação do Monitoramento de
Utilities

6. Aprovação do Projeto junto a Equipe Técnica da Organização
7. Início da Implantação do Projeto
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8. Finalização da Implantação
9. Coleta de dados
10. Desenvolvimento do Programa “Neto Zero CO2”

Descreveremos a seguir os pontos abordados em nossa proposta técnica e ao final, 
detalharemos passo a passo a implementação e operação. 

Nossa solução em Informações Energética e de Consumo de Água e GLP em tempo real 
com o suporte e assessoria à gestão eficiente e de sustentabilidade à Unidades de Saúde, 
HCN – Hospital do Centro Norte Goiano, permitirá, entre outros avanços:  

 o acesso remoto e simultâneo dos dados energéticos individualizados e coletivos
da unidade e dos respectivos consumidores internos;

 a elaboração dos custos de forma setorizada e consequente agilidade e
confiabilidade na elaboração do orçamento financeiro;

 a busca ao atendimento as normas de Performance Energética (ISO 50.001);

 o aumento da confidencialidade dos dados de consumo da unidade;

 grande flexibilidade na organização com respeito as informações;

 a integração com outros sistemas de informação internos e captura automática
de dados;

 o processamento contínuo;

 o apoio à decisão;

 o apoio à pesquisa;

 o aumento das ações de transparência quanto a utilização dos recursos públicos
recebidos e empregados na execução do Contrato de Gestão;

 a melhoria dos mecanismos de auditoria e controle, dentre outras;

 a implementar os Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade (ODS),
plataforma digital que integra soluções focadas nos indicadores de
sustentabilidade:

− 6º. Água Potável e Saneamento;

− 7º. Energia Limpa e Acessível;

− 9º. Industria, Inovação e Infraestrutura;
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− 11º. Cidades e Comunidades Sustentáveis;

− 12º. Consumo e Produção Responsáveis;

− 13º. Ação Contra a Mudança Global do Clima;

A solução contemplará: 

O fornecimento e instalação de medidores e sensores para o monitoramento de: 

− Energia elétrica

− Água

− GLP

− Vapor

− Água gelada

− Vibrações em motores

− Temperatura

− Sensores

Vale destacar que para cada uma das utilidades se fará necessário: 

Energia Elétrica – utilizada de forma geral na instalação do Hospital HCN, 
contemplando a instalação de medidores individualizados nos quadros gerais de 
distribuição de energia elétrica, em baixa e média tensão com comunicação online, 
enviando a informação em tempo real à um supervisório no local.  

Além do mais, a medição das grandezas elétricas na entrada da instalação, será feita 
através da tecnologia EaseTrafo (Anexo I – Especificação Técnica), visando avaliar 
possível erros em faturas e as grandezas elétricas a serem monitoradas serão:  

a. Tensão (V)

b. Consumo (kWh)

c. Corrente por fase (A)
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Água - utilizada de forma geral nas instalações do Hospital HCN, contemplará a 
instalação de medidores individualizados especialmente nos seguintes setores: 

(i) Restaurante,

(ii) Lavanderia,

(iii) Central de Material Esterilizado,

(iv) Laboratório e

(v) Central de Água Gelada.

Não obstante no decorrer do desenvolvimento do projeto, avaliaremos dos demais 
consumidores importantes e que requererão ser monitorados e as grandezas a serem 
monitoradas serão:  

a. Consumo (m³)

b. Pressão (PSI/BAR)

GLP - utilizado de forma específica na instalação do Hospital HCN, a instalação de 
medidores individualizados especialmente no Restaurante, Lavanderia e Central de 
Material Esterilizado, serão implantados na primeira fase, considerando a importância 
do tema. As grandezas a serem monitoradas serão:  

a. Consumo (m³)

b. Pressão (PSI/BAR)

Vapor - serão instalados medidores individualizados especialmente no a) Restaurante, 
b) Lavanderia e c) Central de Material Esterilizado, considerando serem os
consumidores deste respectivo insumo para suas atividades de suporte a assistência.
As grandezas a serem monitoradas serão:

a. Consumo (Kg/h)

b. Pressão (PSI/BAR)

Água Gelada - é utilizada nos sistemas de ar-condicionado e o monitoramento trará 
os benefício relacionados ao menor uso de energia térmica, sendo necessária a 
medição da temperatura da água in e out.  
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Vibração em Motores – serão instalados sensores de vibração evitando quebra de 
mancais e rolamentos e aumentando a vida útil dos equipamentos, e diminuindo os 
custos com as futuras manutenções corretivas e preditivas nos sistemas que utilizam 
destes tipos de força motriz.  

Temperatura – serão instalados sensores de temperatura para o controle da utilização 
da energia térmica produzida pelo sistema de ar-condicionado nas instalações que 
exigem um controle rígidos de temperatura, como por exemplo, a sala de Nobreaks, 
sala cirúrgica entre outros pontos estratégicos.  

Sensores – serão instalados outros sensores suporte, visando capturar informações 
de emissões de carbono para o Projeto Carbono Zero.  

Sala do Centro Controle da Operação – CCO – a proposta contempla a instalação 
de uma sala de controle da operação, composta por:  

− Servidores;

− Televisores; e

− Demais aparatos técnicos.

− Instalação de um sistema supervisório tipo SCADA

Implementação de Programas de Eficiência Energética - toda e qualquer 
organização deve se preocupar com o uso sustentável de seus recursos econômicos 
e financeiros e não seria diferente com os recursos naturais, a implementação de um 
programa de racionalização do uso de energia elétrica, água e GLP, irá permitir obter 
os certificados de Green Building do Green Building Council no Brasil 

Além do mais, a racionalização do consumo de energia elétrica, água e gás de caráter 
global e específico suportada a partir de um sistema informatizado de gestão integrada 
de energia elétrica, água e GLP, fornecerá:  

− O consumo dos setores, bem como a criação de KPI´s que servirão de
indicadores de comparação da performance de cada setor, integrando-os com
outros sistemas de informação que suportarão os indicadores (Pacientes
Atendidos versus kWh consumidor, m3 de água consumidos por Paciente, etc.),
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Implementação do Programa “Net Zero CO2” – a implantação do Programa “Net Zero 
CO2”, vem de encontro às perseguidas ações de ESG, que todas a organizações se 
preparam para serem reconhecidas com empresas menor risco de exposição ao “ESG 
rating measures a company's exposure to long-term environmental, social, and 
governance risks” 

Energia Renovável – Nossa proposta contempla soluções para os meios 
complementares de geração de energia renovável, tais como, energia solar, eólica e 
hidrogênio. Para os quais estaremos constantemente avaliando os recursos naturais e 
renováveis a fim de capturar oportunidades. 

Gestão dos KPI’s econômicos – Serão elaborados KPI’s que reflitam os objetivos do 
Projeto nos âmbitos da administração, finanças, compras e orçamento e que sejam 
baseados em dados mensuráveis e confiáveis, pois vão monitorar o nível de 
desempenho das áreas envolvidas. Além de, suportar a preparação dos orçamentos 
anuais e revisões periódicas de acordos com as regras da gestão financeira interna da 
organização, levando em conta os aspectos relacionados as normas e instruções das 
Leis e Resoluções Normativas. 

As informações energéticas, de consumo de água e de GLP, em tempo real com o 
fornecimento de equipamentos de medição e monitoramento das grandezas elétricas, 
de água e gás, darão suporte à dois temas importante o programa de “Net Zero CO2” 
e o aumento dos índices de sustentabilidade para a elaboração dos indicadores de 
ESG integrando, os seguintes setores e serviços:  

− Subestação da Unidade;

− Área Administrativa
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− Bloco Cirúrgico;

− Centro de Diagnóstico;

− CME – Central de Material Esterilizado;

− Cozinha;

− Lavanderia;

− Laboratório de Exames Clínicos;

− Produção de Ar-Condicionado

− Produção de Ar-Comprimido Medicinal

SUPORTE A OPERAÇÃO 

Além das instalações físicas do CCO – Centro de Controle de Operações, um time de 
especialistas em energia elétrica, água e glp, capaz de suportar as soluções e as 
tomadas de decisões visando a otimização e racionalização do consumo, e dentro do 
horário comercial, teremos um líder de equipe e especialistas remotamente, para 
servirem de interlocutores, com respeito ao atendimento aos questionamentos abertos 
pela IMED. 

Será disponibilizado um servidor (hardware) capaz de armazenar e operacionalizar os 
módulos ora requeridos 

Será disponibilizado um administrador do sistema, dentro do horário comercial, ou seja, 
horário comercial a ser estabelecido em contrato,  

Será instalado um sistema online (aplicação) para atendimento das chamadas abertas 
pela Unidade de Saúde.  

O Sistema a ser fornecido chamado de solução integrada, visa executar os serviços de 
análise, criação de algoritmos estruturados, projetos de eficiência energética e suporte 
aos relatórios de sustentabilidade, além da customização e implementação de novas 
funcionalidades, tais como elaboração de faturas setoriais.  
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Ao final do contrato de prestação de serviços objeto da RFP, disponibilizaremos 
treinamentos aos empregados, colaboradores e terceirizados do IMED visando 
prepará-los para a utilização do sistema, bem como serão feitos upgrade e update do 
software e dataloggers/medidores/Gateways, sempre que forem necessários sob a 
ótica do desenvolvimento constante da tecnologia empregada.  

O Sistema foi desenvolvido para permitir a interligação com outros sistemas (SCADA) 
para solicitação de dados de kWh e kW gerados em cada um dos setores mencionados 
e visualização de resultados, bem como de informações entre os setores atendidos 
pelo sistema.  

A solução a ser fornecida contém a avaliação dos projetos executivos do 
empreendimento e visitas técnicas, um diagnóstico completo do comportamento nos 
consumos de energia elétrica, água e gás, nas dependências da Unidade Uruaçu, 
envolvendo para isso seus respectivos fornecimentos, a infraestrutura instalada, 
conceitos de implantação e o regime de utilização.  

As especialidades contempladas serão: 

− Análise de faturas de energia elétrica, água e gás;

− Análises da fatura de energia elétrica

 Consumo e demanda

 Excedente reativo

 Impostos

− Ar-condicionado

− Climatização

− Refrigeração
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− Caldeira (Geração de vapor) 

− Iluminação 

− Ar comprimido medicinal 

− Mini e microgeração de energia elétrica; e  

− Créditos de carbono. 

Passaremos a partir deste ponto a apresentar o passo a passo da implementação da 
solução “Net Zero CO2”, que compreenderá: 
 

1.1 Identificação da solicitação de Proposta de Prestação de Serviços 

O presente “ Proposta Técnica (PT) ” decorre do entendimento abstraído do 

Escopo Técnico incluído no RFP enviado no dia 04 de Maio de 2022, e tem o 

objetivo dar suporte aos objetivos requeridos e objetivando a prestação de 

serviços especializada para o “Processo Seletivo Contratação dos Serviços para 

Implantação do Projeto de Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e 

gás), e o aumento dos índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar 

com soluções em tempo real  para fins de dar suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), 
tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referidade Unidade 

de Saúde  - HCN - Hospital Centro Norte Goiano, localizado na Rua Anápolis, 

Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0008-70), conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, 

por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 

080/2021 – SES / GO). 

 

Os principais dados e informações que permitem caracterizar a referida 
proposta de prestação de serviços de contratação de Implantação do Projeto 
de Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás), e o aumento dos 
índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com soluções em 
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tempo real. Tendo como sinalizador as informações elencadas, daremos 
continuidade a apresentação de nossa Proposta de Trabalho que é parte 
integrante de nossa Proposta Técnica, segue: 

 

1.2 Objetivos e Escopo dos Estudos e Planejamentos 

 

O presente Plano de Trabalho, deverá avaliar entre todos os aspectos os que 

possibilitarão ao IMED, obter um certo grau adicional de transparência e de 

maturidade nos quesitos elencados no ESG, culminado com uma postura de 

Organização Sustentável e ainda, permitindo obter um lugar no cenário de 

empresas e instituições que se preocupam com os cidadãos e o meio ambiente. 

Considerando a introdução que foca em uma estruturação voltada para 

elaborar e assessorar na busca pelo aumento da performance de execução do 

Plano de Trabalho, elaboramos a estruturação deste documento, consistido em 

etapas com características claras voltadas a atender às demandas originadas. 

As atividades a serem desenvolvidas, necessárias para alcançar esse objetivo, 

estão reunidas em oito etapas, que compreendem as fases de Captura de 

Dados, tratamento, elaboração do Projeto de Monitoramento, a Implantação 

dos Medidores e Sensores, da CCO – Centro de Controle Operacional, o “COD” 

– Início da Operação de Monitoramento, Ajustes e Controle, no 

desenvolvimento dos Projetos “Net Zero CO2, “Eficiência” e Renováveis as 

quais serão desenvolvidas de forma sucessiva, uma a uma, e se desenvolverão 

ao longo de todo o período da prestação de serviços. 

 

− Etapa 01: Atividades Preliminares e Consolidação do Plano de Trabalho; 
− Etapa 02: Elaboração do Projeto Técnico e ART 
− Etapa 03: Instalação de Medidores e Sensores   
− Etapa 04: Instalação do CCO  
− Etapa 05: Coleta de Dados e Avaliação das Ações no Programa “Net Zero CO2 
− Etapa 06: Elaboração do Algoritmo para Energia Elétrica, Água e GLP 
− Etapa 07: Operações de Teste e Estresse do Sistema 
− Etapa 08: Início da Operação Comercial 
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Para o desenvolvimento das etapas do trabalho foram detalhadas macro 
atividades e atividades a serem realizadas, relacionadas no item seguinte e 
descritas no item 3.2.2, obedecendo a suas inter-relações e a sequência lógica 
entre as mesmas, de forma a ser alcançado o Objetivo Geral e Específicos da 
Solicitação de Proposta “Processo Seletivo Contratação dos Serviços para 
Implantação do Projeto de Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e 
gás), e o aumento dos índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão 
hospitalar com soluções em tempo real, a ser implantado nas dependências do 
HCN - Hospital Centro Norte Goiano, nos prazos estipulados e com a qualidade 
técnica almejada pelo IMED. 

 

A Figura 1.1, a seguir, ilustra a concepção e a formulação do Plano de Trabalho 
proposto pelo Energia Verde Norte Ltda., “EVN”, mostrando as principais etapas 
de trabalho e o conteúdo de cada etapa. Nessa figura vislumbram-se as 
principais etapas que configuram o trabalho, quais são: 

 

 Atividades Preliminares e Consolidação do Plano de Trabalho; 
 Elaboração do Projeto Técnico e ART 
 Instalação de Medidores e Sensores   
 Instalação do CCO  
 Coleta de Dados e Avaliação das Ações no Programa “Net Zero CO2 
 Elaboração do Algoritmo para Energia Elétrica, Água e GLP 
 Operações de Teste e Estresse do Sistema 
 Início da Operação Comercial 
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1.3 Forma de Apresentação dos Relatórios 

Tendo em vista o caráter multidisciplinar do trabalho e as várias etapas de 

conteúdo técnico específico que ele está divido, a apresentação dos resultados 

foi programada através de relatórios editados com denominação e codificação 

representativas de seu conteúdo, conforme apresentado no Quadro 3.1. 

 

1.4 Conteúdo do Relatório do Plano de Trabalho  

O Relatório do Plano de Trabalho (RPT) insere-se no escopo dos serviços 

especializados para o “Implantação do Projeto de Monitoramento de Utilities 

(energia elétrica, água e gás), e o aumento dos índices de sustentabilidade 

perseguidos pela gestão hospitalar com soluções em tempo real”, sendo que seu 

objetivo é apresentar o Detalhamento do Plano de Trabalho a ser seguido, de 

acordo com o que prescreve a metodologia da EVN para apresentação de 

proposta, conforme o seguinte conteúdo: 

 

− Seção 1 – apresentação da demanda e seu desenvolvimento em 
termos de seções que a compõe; 

− Seção 2 – Instruções provenientes do Proponente; 

− Seção 3 – Plano de Trabalho 

− Seção 4 e demais - Formulários 

 

É importante destacar que este Plano de Trabalho não deve representar um 

documento imutável, mas referencial para a execução dos serviços, em 

atendimento ao escopo dos termos do escopo requerido.  

Assim, o detalhamento da metodologia a ser adotada foi tal que permita à 

equipe técnica, atuar com maior liberdade no sentido de buscar as soluções 

metodológicas mais adequadas para o desenvolvimento das atividades, em 

função das recomendações do contratante - IMED, das respostas obtidas 

através dos resultados dos estudos multidisciplinares e análises. 
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2 SERVIÇOS INICIAIS A SEREM REALIZADOS 

Antecedendo a apresentação do Plano de Trabalho, descrevem-se os serviços 

já desenvolvidos, correspondentes às macros atividades: 

 

I. 01.01: Mobilização da Coordenação, Equipe Técnica e Apoio Logístico e  

 

II. 01.02: Estudos e Informações Existentes e Coleta e Análise de Dados.  

Isto se justifica uma vez que, muitas dessas atividades já foram iniciadas e 

foram fundamentais para a consolidação deste Plano de Trabalho. Nesse 

particular ganham destaque a coleta e análise de dados e estudos 

disponíveis sobre o tema. 

Uma reunião com a Contratada será fundamentalmente importante, com a 

finalidade de discutir este Plano de Trabalho, o qual será revisado, com 

vistas a incorporar as orientações e sugestões resultantes desta reunião. 

 

2.1 Mobilização da Consultora e Equipe Técnica 

Imediatamente após a assinatura do Contrato e Ordem de Serviço, a EVN 

mobilizará a equipe técnica, em conformidade com as atividades previstas 

neste Plano de Trabalho. 

 

Já no início dos serviços serão também mobilizados os equipamentos e 

recursos materiais previstos na caracterização do apoio logístico, os quais 

serão disponibilizados para a equipe técnica alocada na sede da EVN, sita à 

Rua Belo Horizonte no. 19 – Bairro Adrianópolis – Manaus - AM  

Da mesma forma, serão providenciados equipamentos e assessórios a serem 

alocados em uma base fixa na IMED afim de servir como apoio das equipes 

que ali estarão e realizarão as atividades de campo. 
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2.2 Estudos e Informações de Interesse e Coleta Inicial de Dados 

Encontraram-se apresentadas neste item as informações, fontes dos dados e 

estudos multidisciplinares, pesquisados pela EVN, que fazem parte desta 

primeira etapa dos trabalhos. As informações apontadas serão compiladas e 

sistematizadas, sendo que aquelas pertinentes integrarão um banco de dados, 

futuramente disponibilizado para consultas, e de caráter significativo das ações 

realizadas no âmbito deste trabalho. Ressalta-se que esta atividade, embora 

com duração de 15 dias no cronograma, terá continuidade ao longo do 

desenvolvimento dos serviços. 

As informações já coletadas, bem como aquelas a serem obtidas junto aos 

órgãos e instituições públicas, serão individualizadas nos seguintes blocos 

temáticos de estudo (Quadro 2.1) Engenharia – i). Técnico e ii) Regulatórios, 

Financeiro, Econômico, Disponibilidade de Recursos Renováveis, Programas, 

Incentivos etc. 

 

2.2.1 Dados e Estudos Disponíveis 
 

No que se refere aos estudos disponíveis, alinhados com o objetivo do tema 

em questão, existe uma série de iniciativas no Brasil que foram estudadas e 

implementadas com o objetivo do monitoramento do consumo de energia 

elétrica, agua e glp, redução das emissões dos gases de efeito estufa, 

eficiência energética e programas de zero carbono, tendo como pano de fundo 

um aumento de consumo de energia elétrica de fontes descarbonizadas, água 

e GLP. 

Neste sentido, tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de 

Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, a ANA – Agência Nacional 

das Águas e Conselho Nacional do Petróleo, trabalhado desde os anos 2000 

em programas de racionalização do consumo de energia elétrica. Água e gás 

com números significativos de economia de energia elétrica. água e GLP para 

o Brasil nos últimos 20 anos. 

Como marco legal, destaca-se a Plano Nacional de Eficiência Energética – 
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PNEf 2030 

Além destes estudos, citam-se como importantes fontes referenciais a serem 

analisadas:  

i. Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, 

criado em 1985 

Além destes trabalhos em nível nacional, estão disponíveis outros estudos 

técnico-científicos isolados, sobre temas variados, como aumento de consumo 

e demanda de energia elétrica. água e GLP, aproveitando-se dos benefícios do 

Mercado Livre, Contratos aplicados a diferentes tipos de Edificações, gaps 

encontrados para implementação de Programas de Eficiência Energética em 

Indústria e Prédios Públicos na Zona do Euro, entre outros. A bibliografia citada 

representa alguns dos estudos técnicos que abrangem a área de interesse para 

o desenvolvimento dos serviços a serem executados. 

Não obstante, a ISO 50001- Norma é permitir que as organizações 

estabeleçam os sistemas e processos necessários para melhorar o 

desempenho energético, incluindo a eficiência energética, uso, consumo, 

redução nas emissões de gases de efeito estufa e outros impactos ambientais 

relacionados à energia e os custos/economia que esse sistema de gestão de 

energia promoverá. 

Series da ISO 24516 vem para reduzir o desperdício de água - é uma norma 

que especifica boas práticas operacionais, diretrizes e procedimentos técnicos 

para o gerenciamento dos ativos hídricos. Ela proporciona às empresas um 

ferramental para manter os recursos válidos no longo prazo, reduzindo o 

desperdício e alocando melhor a utilização da água. 

 

2.2.2 Identificação e Coleta de Dados 

 
Considerando a multidisciplinariedade dos itens relacionados ao objetivo do 

trabalho a ser realizado, diversas fontes nacionais serão utilizadas para servir 

de apoio a preparação de alternativas às soluções nos quesitos de Consumo e 

Uso Eficiente de Energia, Água e Gás. 
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2.3 Reunião Inicial com a Contratante 

Nesta reunião será realizada a entrega da autorização de início dos serviços a 

EVN, bem como diretrizes gerais para a elaboração dos trabalhos. Estas 

diretrizes, bem como as adequações metodológicas para a execução dos 

serviços, serão incorporadas ao Plano de Trabalho 

 Plano de Trabalho Consolidado: Cronograma e Conteúdo. 

A partir desta reunião, por meio da interlocução constante entre a equipe da 

IMED e da EVN, será agendada reunião inicial com os responsáveis. Nesta 

reunião, procederá a abertura e explanação sobre a estrutura da EVN; O 

Coordenador apresentará o Plano de Trabalho acompanhado de sua equipe. 

Nesta ocasião o Plano de Trabalho será aprovado pela IMED com as 

recomendações a serem registradas em ATA. 

 

3 ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Trabalho para desenvolvimento dos trabalhos, constante da 

Proposta Técnica, será ajustado em função das atividades iniciais realizadas, 

reavaliando-se as tarefas previstas e os prazos parciais pré-estabelecidos para 

sua conclusão. A revisão do Plano incorporará as diretrizes definidas na 

reunião inicial com a Contratante. 

A metodologia de trabalho, consolidada e estruturada através da participação 

dos profissionais das diversas especialidades que fazem parte da equipe, será 

submetida à avaliação da IMED, para aprovação, por intermédio de um 

relatório. 

 

3.1 Concepção do Plano de Trabalho 

Fundamentado no conhecimento preliminar da equipe com relação a 

racionalização do consumo de energia elétrica em outras unidades 

consumidoras no Brasil e no exterior e na experiência em serviços similares, a 

EVN concebeu o Plano de Trabalho para elaboração do apoio técnico, 
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administrativo e financeiro para serviços especializados para a “Implantação do 

Projeto de Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás), e o aumento 

dos índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com soluções 

em tempo real”, implantado nas dependências do HCN - Hospital Centro Norte 

Goiano, para a contratação de Serviço de “Implantação do Projeto de 

Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás)”. 

 

3.1.1 Relação Detalhada de Atividades a serem Prestadas 

Precedendo a exposição dos procedimentos técnicos e operacionais a serem 

adotados durante a elaboração do Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro 

para serviços especializados para o a “Implantação do Projeto de 

Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás), e o aumento dos 

índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com soluções em 

tempo real”, a ser implementado nas dependências do HCN - Hospital Centro 

Norte Goiano, para a contratação de Serviço de “Implantação do Projeto de 

Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás)”, apresenta-se uma 

relação detalhada de atividades que constituem o Plano de Trabalho da EVN, 

visando racionalizar a exposição e facilitar a análise dos procedimentos 

metodológicos. 

A relação detalhada de atividades a serem prestadas, bem como os respectivos 

procedimentos metodológicos a serem adotados, que consubstanciam o Plano 

de Trabalho, baseiam-se nas orientações de metodologias nacionais e 

internacionais, acrescidas dos processos técnicos, teóricos, metodológicos, 

computacionais e operacionais desenvolvidos pela EVN em serviços similares. 

Em continuação, apresenta-se, através do Quadro 3.1, a relação detalhada de 

atividades técnicas a serem prestadas, com a respectiva codificação de 

identificação, para facilitar a correlação das tarefas nos diversos itens 

(metodologia, cronogramas, fluxogramas, etc.). 
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3.1.2 Relação de Produtos a serem Fornecidos 
 

Os documentos e produtos técnicos a serem fornecidos em decorrência da 

aplicação do presente Plano de Trabalho já foram evidenciados na transcrição 

das atividades técnicas a serem prestadas, sob a forma de relatórios a serem 

emitidos em cada etapa de trabalho. 

Como ponto de partida é importante esclarecer que os produtos que estamos 

mencionando são as entregas a serem realizadas durante a prestação de 

serviços objetivo deste contrato.  

Os relatórios técnicos serão emitidos ao término de um conjunto de atividades, 

consolidando as informações coletadas e os resultados obtidos; os relatórios 

mensais de acompanhamento do andamento dos consumos permitirão ao 

Contratante a verificação e a realização do imput para o orçamento x realizado, 

além de, permitir avaliar as despesas que cada um dos prestadores de serviços 

, como por exemplo a lavandeira, a CME e demais consumidores de insumos 

(energia elétrica, água e gás) estarão utilizando em suas atividades.  

Os produtos gerados serão apresentados a IMED, acompanhados de 

apresentação em “Power Point” e disponibilizados em homepage, em formato 

pdf. 

Todos os produtos serão editados e entregues em arquivos abertos, que 

possibilitem modificação e/ou reprodução. 

O Banco de Dados Relacional e todos os seus componentes, bem como o 

Manual com a estrutura do banco, contendo os dados coletados e processados, 

bem como os resultados das medições e respectivos custos, também integram 

o rol de produtos a serem entregues a IMED. 

 

3.2 Metodologia de Trabalho 

Neste tópico detalham-se os procedimentos técnicos a serem adotados na 

execução das atividades previstas na proposta de execução dos serviços 

Ao longo do desenvolvimento do Plano e considerando novos dados e 
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informações a serem obtidos, eventuais ajustes nas metodologias aqui 

propostas poderão ser incorporados, sempre de comum acordo entre as a 

IMED e a EVN. 

 

3.2.1 Diretrizes Gerais e Estratégias Metodológicas de Trabalho 

A aplicação de técnicas de avaliação de demanda de energia elétrica, água e 

gás, na administração privada é uma complexa equação que contempla a 

execução de fatores técnicos, econômicos, jurídicos e contábeis que 

demandam para sua análise uma abordagem sistêmica.  

Mais que insumos indispensáveis à produção são recursos estratégicos para o 

desenvolvimento econômico, a energia elétrica é vital aos sistemas produtivos 

e administrativos, a água para o consumo e a manutenção da proteção e 

barreira ao micro invasores em uma unidade hospitalar e o gás um substituto 

de menor custo, quando comparado aos demais produtos derivados de 

petróleo. 

 

A energia elétrica deve ser tratada, então, como um recursos escassos, ao qual 

deve estar associada a um valor econômico, em um mercado onde a oferta é, 

muitas vezes, inferior à demanda potencial, o que obriga à existência de um 

planejamento que discipline seu uso, tendo em vista fundamentalmente a 

multiplicidade de propósitos a que pode se destinar este recursos considerando 

nossa matriz hidrotérmica - geração de energia elétrica, irrigação, 

dessedentação animal, abastecimento público, usos industriais e afastamento 

e diluição de despejos das mais diferentes origens, por exemplo. 

A pegada hídrica é um indicador de uso da água que analisa a utilização direta 

e indireta do recurso hídrico por parte dos consumidores ou produtores, 

contemplando os volumes de consumo de água por fonte e os volumes de 

poluição pelo tipo de poluição, especificadas geográfica e temporalmente 

(WFN, 2011).  

A promoção da Eficiência Energética (EE) e Aumentos de Demanda em 
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edificações e unidades industriais é uma estratégia de relevância cada vez 

maior para a mitigação da mudança global do clima, uma vez que o setor de 

edificações e atividades produtivas, responde atualmente a aproximadamente 

81% do total da eletricidade consumida no Brasil (BEN, 2015). Portanto, esse 

setor apresenta um grande potencial de contribuição para a redução de 

emissões de gases de efeito estufa e do desperdício de energia em edifícios e 

indústrias. 

Neste contexto, dentre os procedimentos técnico-metodológicos a serem 

adotados no desenvolvimento dos serviços, destacam-se os a seguir 

relacionados, considerados linhas mestras da metodologia a ser proposta: 

O que se propõe é a adoção de um Plano de Trabalho calcado em uma 

organização simples e eficiente, apoiada por recursos técnicos e equipamentos 

avançados tecnologicamente e apropriados aos serviços em pauta, todos 

voltados para a obtenção dos produtos desejados. 

Esta sistemática de trabalho, resultado do perfeito entendimento dos serviços 

a realizar e da experiência prévia da EVN, parte do princípio de que todo o 

assessoramento técnico especializado ou “provimento do saber” transferido ao 

Cliente foge de um modelo de consultoria convencional, que deve considerar 

as seguintes premissas básicas: 

− Trabalhar “com a equipe do Contratante” e não “para a equipe do 

Contratante”, ou seja, em perfeita parceria e estreita cooperação entre 

os profissionais da EVN e os da IMED ao longo do transcurso da 

prestação dos serviços; 

− Sempre que possível, “fazer acontecer” e não somente “propor”, para 

que os produtos obtidos não se traduzam em relatórios estanques, 

teóricos e pouco objetivos, propícios para ficarem esquecidos em 

prateleiras pelos planejadores e postos de lado pelos executores 

destes produtos; 

− Propiciar uma ampla troca de experiências e tecnologias entre a IMED 

e a EVN, encurtando caminhos para o equacionamento e a correção 

das deficiências dos serviços; 
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− Adotar efetivamente uma metodologia participativa, onde todos os 

partícipes do processo sejam consultados e, quando pertinente, 

atendidos; 

− Estimular a adoção de técnicas de integração entre as diversas equipes 

envolvidas no desenvolvimento dos serviços, visando a necessária 

interdisciplinaridade. 

Desta forma, pretende-se atender as expectativas da IMED, que 

estabeleceu como resultado, o sucesso do “Implantação do Projeto de 

Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás), e o aumento 

dos índices de sustentabilidade perseguidos pela gestão hospitalar com 

soluções em tempo real”, para a contratação de Serviço de “Implantação 

do Projeto de Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás), 

tendo como objetivos:  

(i) Redução dos custos intrínsecos da Fatura de Energia Elétrica, 

Água e GLP mesmo com considerando o Aumento de Demanda  

(ii) Aumento da Performance Operacional  

(iii) Fortalecimento da capacitação de colaboradores internos 

consumidores indiretos de eletricidade, água e GLP 

(iv) Todos os envolvidos têm grande consciência e interesse em 

implementar as medidas da “Implantação do Projeto de 

Monitoramento de Utilities (energia elétrica, água e gás). 

 

 

3.2.2 Descrição das Atividades e dos Aspectos Metodológicos Específicos 
 

Tomando-se por base as diretrizes e estratégias comentadas no item anterior, 

em continuação apresenta-se o detalhamento das atividades a serem 

realizadas e as respectivas abordagens metodológicas. 
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ETAPA 01 ATIVIDADES PRELIMINARES E 
CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

As atividades preliminares compreenderão a etapa de mobilização dos 

recursos humanos e materiais a serem alocados pela EVN para o cumprimento 

do objeto do presente Plano de Trabalho, bem como de detalhamento do 

planejamento da execução dos serviços. Vide Anexo I – Relação de 

Equipamentos e Devices 

 

 
A coordenação será exercida pelo Responsável Técnico – Sr. Rubens Rizatto, 

que tomará as providências iniciais no sentido de alocar os recursos materiais 

e humanos de acordo com este Plano de Trabalho. 

A coordenação das instalações, além de ser uma das atividades principais a 

ser exercida, desempenhará papel fundamental para o êxito dos trabalhos, de 

acordo com a estrutura e a organização dos serviços previstos pela EVN. 

Caberão ao Coordenador todos os procedimentos relativos ao relacionamento 

técnico e administrativo com a IMED e outros Órgãos pertinentes, a partir da 

assinatura do Contrato e da emissão da Ordem de Serviço (OS), representando 

a EVN na execução contratual e na formação do canal de comunicação cliente-

empresa. O Coordenador será o detentor das informações administrativas 

contratuais, utilizando-se dos serviços de apoio administrativo e financeiro, de 

informática e tecnologia no exercício da interação das equipes técnicas. 

Caberão ainda ao Coordenador a ordenação sequencial e a definição das 

prioridades de serviços e atividades, o controle e a manutenção do nível de 

qualidade dos trabalhos, dos prazos de atividades intermediárias e finais, bem 

como a revisão da editoração dos relatórios e documentos. Caberá ainda à 

Coordenação compatibilizar a linguagem empregada pela equipe 

multidisciplinar na elaboração de textos, com uma característica única. Esta 

ATIVIDADE 01.01 MOBILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E APOIO LOGÍSTICO 
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linguagem será descritiva, técnica, objetiva, concisa e conclusiva. 

Continuamente, a Coordenação deverá verificar se os objetivos propostos em 

cada documento e relatório foram alcançados e intervir a tempo, caso 

necessário, para que sejam esclarecidos os pontos eventualmente imprecisos 

ou incompletos. 

Feita a relação de atribuições e qualificações do coordenador, será mobilizada 

a equipe de apoio administrativo, que providenciará a alocação de espaço 

físico, instalações e equipamentos necessários, e os técnicos responsáveis por 

áreas específicas, que efetuarão, por ondem de prioridade, a instalação, os 

teste operacionais, a entrada em operação comercial, a coleta e análise dos 

dados disponíveis, a programação e reprogramação, a elaboração dos relatório 

e analise, além  dos trabalhos e as atividades subsequentes. A partir dos 

primeiros procedimentos concluídos, será mobilizada a equipe técnica prevista 

para realizar as demais atividades nos tempos e períodos programados. A 

mobilização das equipes e equipamentos será realizada em tempo hábil, de 

forma a evitar descontinuidades e atrasos nos serviços e cronogramas 

previstos. 

 

 
Em função da importância e da necessária integração entre a Contratante e a 

EVN, será programada, para 05 dias após a Visita de Reconhecimento. 

Inicialmente a reunião terá como objetivo estabelecer o imprescindível fluxo de 

comunicação e integração entre as partes. 

Nesse evento, a Contratante do trabalho terá a oportunidade de emitir as suas 

recomendações e orientações técnicas, operacionais, administrativas e de 

segurança, bem como programar os próximos eventos, os quais constarão na 

edição revisada da programação do Plano de trabalho. 

Assim, imediatamente após a assinatura do Contrato e a liberação da Ordem 

de Serviço deverá ser agendada reunião de interação entre os responsáveis 

pela Fiscalização e pela coordenação dos trabalhos e a equipe da EVN 

ATIVIDADE 01.02  REUNIÃO INICIAL DE PLANEJAMENTO COM A IMED 
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objetivando: 

 

 Apresentar o Coordenador Geral; 

 Definir os procedimentos e a operacionalização da 
comunicação entre empresa/equipe; 

 Apresentar o Plano de Trabalho; 

 Analisar o cronograma de trabalho proposto; e 

 Definir a periodicidade de realização de reuniões de interação entre a 
equipe da EVN e da IMED. 

 

Essa reunião, assim como as demais, deverá ser registrada em Ata a ser 

veiculada entre todos os participantes. 

‘ 

 
O coordenador e os principais técnicos da equipe (especialista em questões 

energéticas, finanças, entre outros), visitarão a Unidade, atualizando as 

impressões decorrentes do conhecimento do problema e mantendo um contato 

direto com a realidade no local. Conforme programação, a visita será proposta 

para 10 dias após a assinatura do Contrato e emissão da Ordem de Serviço. 

Antes do reconhecimento de campo, o coordenador e os técnicos deverão 

estudar os dados e informações disponíveis, de forma a familiarizarem-se com 

a realidade das unidades envolvidas, e identificarem preliminarmente as 

deficiências de informações. 

A data da visita será comunicada com antecedência, de modo a que todos os 

interessados e envolvidos nos trabalhos, destacando-se os representantes do 

Contratante no local, possam contribuir com a sua vivência nas áreas 

envolvidas para o enriquecimento do conhecimento da equipe de trabalho. 

Durante a visita serão discutidos os principais aspectos técnicos envolvidos no 

trabalho, checadas as informações dos dados disponíveis, e acertada a 

programação para as etapas seguintes. 

ATIVIDADE 01.03  RECONHECIMENTO GERAL DAS ÁREAS ENVOLVIDAS 
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A observação e o reconhecimento das áreas de interesse permitirão que a 

equipe responsável pela elaboração dos trabalhos desenvolva-os com base em 

informações detalhadas, reais e atuais uma linha de raciocino que buscará 

como objetivo central a produtividade e eficiência das ações. 

Um farto material fotográfico será produzido, sendo os locais caracterizados 

detalhadamente para permitir suas futuras identificações em layouts / Plantas 

Baixas e presencialmente. Este material será disponibilizado em anexos ou no 

próprio texto dos relatórios pertinentes. 

 

 

O programa de trabalho para desenvolvimento das atividades será detalhado e 

ajustado em função das novas informações disponíveis sobre as Unidades, 

reavaliando-se as tarefas previstas e os prazos parciais pré-estabelecidos para 

sua conclusão, contemplando: 

 

 A definição de critérios de trabalho com o Grupo de Trabalho; 

 O detalhamento das atividades a serem desenvolvidas mensalmente, 

com cronograma de atividades; produtos, formas de pagamento e 

identificação das equipes técnicas envolvidas; 

 A definição dos formatos dos produtos, que devem permitir reprodução 

e alteração integrais; e 

 O agendamento dos contatos técnicos e planejamento para interação 

nas unidades. 

 

 
Como primeiro produto será emitido “RPT”, com base na reunião com a 

Contratante e a EVN nas orientações emitidas por eles. 

Nesta etapa intensifica-se o status quo da unidade, tanto do ponto de vista das 

ATIVIDADE 01.04 CONSOLIDAÇÃO E DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

   ATIVIDADE 01.05 EMISSÃO DO RPT: RELATÓRIO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO 
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ações constantes no Plano de Trabalho e respectivas áreas envolvidas, 

estudos realizados, o uso dos recursos energéticos e de pegada hídrica, 

considerando todos os aspectos técnicos, regulatórios e financeiros. Que 

consolidaram uma visão sistêmica sobre os ativos escolhidos, incluindo a 

possiblidade de se identificar previamente a falta de oportunidades com 

potencial de economia for inferior a 5 % ou inviável sob o ponto de vista 

econômico de acordo com as análises prévias. 

 
 

ETAPA 02 ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO E ART 

 
A elaboração do projeto técnico e relativa ART – Atestado de Responsabilidade 
Técnica é obrigatório em qualquer instalação que tenha responsabilidade sobre 
uma estrutura civil, elétrica ou hidráulica, evitando assim problemas futuros de 
danos ao patrimônio da instituição que por corresponsabilidade deve estar alinhada 
com as determinações de segurança e conservação junto a SES. 
 

 
A elaboração do Projeto Elétrico Executivo é a peça fundamental que propiciará 
com que seja possível a elaboração do racional da obra e a aprovação junto ao 
IMED e se necessário a SES. 

 

 

Esta atividade tem por objetivo discutir com a equipe técnica da IMED os próximos 
passos para assim submetê-lo às aprovações necessárias junto aos órgãos 
reguladores e demais interessados (se necessário), e iniciar o processo de 
contratação dos serviços e equipamentos. 

 

 

MACROATIVIDADE 03.02  ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

ATIVIDADE 03.02.01 REUNIÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO 
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Esta atividade tem o objetivo de fato realizar os ajustes necessários, de acordo 
com os comentários e solicitações recebidas oriundos dos aprovadores e do 
Contratante. 

 

 

Tendo realizado todos os ajustes e buscado o alinhamento com as equipes 
técnicas envolvidas, tanto da distribuidora, governo e IMED e demais envolvidos, 
apresentar de forma clara o material final. 

 

 

O Relatório final será um documento com o processo realizados, seus erros e 
lições aprendidas além de um documento importante que dará visibilidade a 
Instituição na condução do processo e da lisura das ações realizadas. Tema 
importante atualmente considerando a transparência das ações que envolver 
entidades públicas ou mesmo indiretamente ligadas. 
 

 

Esta Etapa carrega um dos mais importantes marcos deste trabalho, que focará 
na instalação dos medidores, sensores e demais acessórios que farão a medição 
dos dados e transferência via protocolos de comunicação - modbus, ethernet, IRIS 
IoT/MQTT Broker para um servidor no CCO – Centro de Controle da Operação e 
que proverá a informação em tempo real. 

 

ETAPA 03 PROPOSTA – INSTAÇÃO DE MEDIDORES E SENSORES 

ATIVIDADE 03.02.02 ELABORAR O PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 

ATIVIDADE 03.02.03 APRESENTAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO FINAL 

ATIVIDADE 03.02.04 EMISSÃO DO RELATÓRIO DO PROJETO – R04 
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Nesta macro-atividade deverá haver a articulação com diferentes áreas da 

IMED relacionadas às áreas técnica, administrativa e financeira, em especial a 

relacionada com questões a obtenção das informações provenientes dos 

canais técnicos internos, tais como, dados técnicos dos equipamentos, faturas 

de energia elétrica, visita à unidade para uma avaliação dos sistemas de 

medição existentes, permitindo a caracterização da situação atual da Unidade 

Uruaçu. Adicionalmente, avaliar a Unidade CDist, visando construir a solução 

de medição, chamada neste momento de medição auxiliar. 

O gerenciamento técnico do uso da energia, água e gás a ser racionalizado, 

será adotado, como orientação geral dos parâmetros para o desempenho das 

medidas e verificações que identificarão ineficiências de equipamentos e 

sistemas, assim como sinalizarão intervenções técnicas para conservação de 

energia, água e gás será o Protocolo de Verificação e de Medição, traduzido, 

em 22.07.97, do documento North American Energy Measurement and 

Verification Protocol – NEMVP, March 1996, revisado em Abril/2007 e 

disponibilizado pelo INEE – Instituto Nacional de Eficiência Energética no 

endereço www.inee.org.br. As orientações desse Protocolo deverão ser 

aplicadas em todas as medições e verificações processadas. 

 

 
O objetivo dessa atividade será a caracterização técnica dos sistemas de 

medição do contratante tendo em vista, avaliar os centros de custos que 

estarão sob a ótica do monitoramento do direto e os equipamentos 

consumidores de energia elétrica, água e gás que porventura compõe por rateio 

um centro de custo específico e as demais áreas, como por exemplo, 

Administrativa, Centro Cirúrgico etc. Avaliando como estas áreas contribuem 

para o consumo, considerando suas cargas de climatização, iluminação, 

equipamentos especiais etc. 

MACRO-ATIVIDADE 03.01 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO 

ATIVIDADE 03.01.01 SOLICITAR AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS  

http://www.inee.org.br/
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As instalações deverão ser avaliadas in loco, visando permitir uma integrada 

visão para a equipe de trabalho das formas com que foram concebidas, para a 

instalação das medições e sensores. Isto permitirá a equipe avaliar como 

tratará os dados provenientes dos equipamentos e das correspondentes áreas, 

facilitando reuniões técnicas futuras. 

Ainda assim, permitirá avaliar a unidade CDist., no intuito de promover a 

instalação de medição para esta unidade que não consta atualmente. 

Possibilitará na medida do encaminhamento do trabalho sugerir melhorias e 

ajustes no sentido de buscar uma maior eficiência no levantamento dos dados, 

considerando a experiência da equipe e suas interações com outras indústrias 

visitadas, contribuindo para um cálculo preciso do montante a ser demandado. 

 

 

Elaborar o Relatório R03 de acompanhamento das ações e benefícios capturados 
com respeito as ações relativas às instalações e observações realizadas, tendo 
como resultado melhorar ainda mais a forma de coleta das informações e 
identificação de novos consumidores. 

 

 

 

 

A instalação do CCO – Centro de Controle da Operação, tem importância 
relevante pois se trata do cérebro de todo o sistema e tem por objetivo integrar 
todas as informações que são obtidas através das medições de energia elétrica, 
água e gás, consolidadas e tratadas neste centro de controle. 

O Centro de Controle da Operação será composto de profissionais, sistemas e 

ETAPA 04 INSTALAÇÃO DO CCO 

ATIVIDADE 03.01.04 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO – RO3 

ATIVIDADE 03.01.02 AVALIAR IN LOCO AS INSTALAÇÕES  
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local para dar todo o suporte a operação e seus respectivos fornecedores de 
serviços de utilities. Permitindo haver um controle integrado, tanto do consumo de 
cada um dos insumos utilizados na operação, tais como, energia elétrica, água, 
gás e demais insumos, como das manutenções corretivas e preventivas, além de 
habilitar a instituição para fazer parte do seleto grupo de instituições do Green 
Building Conseil e do ESG. 

A instalação do Centro e Controle de Operação da solução proposta, compreende 

os seguintes recursos financeiros e econômicos: 

− Conjunto de mobiliário, contendo duas mesas e duas cadeiras

− Sistema de TV, contendo 04 painéis de TV de 42” Samsung LED

− Servidor de dados Dell – 

− Duas estações de trabalho compostas de 02 monitores, 02 Teclados e 20 
Mouses

− Rede de Internet com capacidade para 200Mb

− Sistema de Ar-Condicionado – Samsung, será definido após a alocação do 
espaço apropriado

− Um Funcionário operando em tempo real durante 08 horas diárias e sistema 
de redundância remoto por 24/7 durante todo o ano

− Sistema de Comunicação com o IMED e Prestadores de Serviço sobre
anomalias e recebimento de acionamento, via.... 

− Sistema Eclipse E3 - Server 1500 

− Algoritmos de acionamento e resposta a anomalias, através de inteligência
de máquina

− Cabos e conexões

− Demais devices, tais como celulares de apoio e comunicação on line

MACROATIVIDADE 04.01 INSTALAÇÃO DO CCO 
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A fase de operação e testes durará 30 dias visando corrigir possíveis problemas 
na rotas da comunicação entre outros aspectos relativos ao dia a dia da operação. 
Teremos uma preocupação adicional com os problemas de latência e frequência 
de envio de pacotes de dados dos medidores, sensores e concentradores, 
visando corrigir questões técnicas que estamos experientemente preparados 

Estará suportado por nosso pessoal técnico que de forma direta e remota, fará 
testes constantes para a avaliar a chegadas de pacotes de dados, as perdas de 
dados durante o processo de envio, que deverá compreender um envio de 
informações concentradas de hora em hora. 

Cada pacote será analisado e checado diretamente com o pessoal local a 
acuracidade dos dados e sua relevância no processo de construção do racional 
de consumo e dos custos a ele direcionado. 

 

 

 

 

A execução desta Etapa deverá ser sequenciada em Levantamento de 
Dados, Realização de Medições Auxiliares e Relatório das Condições 
Atuais, este último baseando-se no conjunto de informações obtidas nas fases 

anteriores de levantamento e de medição, tanto para instalações elétricas, 

como para utilização da  energia elétrica nos diversos tipos nessas instalações 

especificados no parágrafo anterior, incluindo aspetos dos usos da água e do 

gás inclusive, resultando na apresentação de “Relatório das Condições Atuais”, 

para a Unidade Consumidora, constituído por planilhas com informações 

técnicas, análise de dados e um parecer fundamentado que indique possíveis 

oportunidades de melhoria  do desempenho energético e da pegada 
hídrica além das já incluídas no Plano de Ação 

 

Tal parecer deve fundamentar-se na identificação do mau uso da energia, água 

ETAPA 05 COLETA DE DADOS E AVALIÇÃO DAS AÇÕES DO 
PROGRAMA “NET ZERO CO2” 

MACROATIVIDADE 04.01 OPERAÇÃO E TESTES  
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e gás, pelo sistema ou equipamento atual, devido à obsolescência de 

tecnologia, defeito, ou mau dimensionamento para as condições atuais. 

No parecer haverá recomendações de ações a serem implantadas em curto, 

médio e longo prazo, permitindo a instituição alcançar a marca de 

sustentabilidade e adicionalmente incluir algum projeto educativo para reduzir 

5% das emissões de gases de efeito estufa até 2025, uma meta a ser proposta. 

Associada a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) apresentar 

iniciativa que estejam contribuindo com o atingimento das metas de 

responsabilidade da União. 

 

 
A coleta e análise de dados, ações e informações existentes compreenderão 
as tarefas de pesquisa das informações disponíveis, de coleta propriamente 
dita, compilação, sistematização, classificação e análise dos dados obtidos, 
com o objetivo de destacar aqueles que serão utilizados na preparação do 
racional do Projeto “NET ZERO CO2”. Esta atividade se reveste de importância 
em face das características do trabalho que será desenvolvido, que deverá 
utilizar-se de dados primários e secundários, informações e experiências 
acumuladas pelos profissionais envolvidos da EVN e da IMED. 

De forma genérica, a coleta de dados abrangerá todos as áreas da IMED e 
Fornecedores, incluindo todos os órgãos e instituições que estiverem, direta ou 
indiretamente relacionados à caracterização do problema, procurando-se atualizar 
e complementar lacunas aos estudos e análises que serão realizados, tais como: 

 
− Ações realizadas pela IMED nos últimos dois anos 

− Faturas de Energia Elétrica, Água e GLP, visando avaliar a demanda e 
o consumo 

− Perspectivas de Expansões Futuras que impactem na demanda de 
energia elétrica, água e GLP 

− Projetos em desenvolvimento, considerando o perfil renovável 

− Outras experiências exitosas envolvendo Projetos de Eficiência 
Energética e Redução das Emissões de Carbono, além é claro da 
Pegado Hídrica da Insituição 

− Levantamento da quantidade de Negawatts evitados, a luz do ProPee 

ATIVIDADE 05.01 COLETA E ANÁLISE DE DADOS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES 
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e Programas Estaduais e Municipais 

− Aspectos legais e institucionais; e 

− Outros fatores relevantes. 

 

Todos os dados e estudos básicos disponíveis serão detidamente analisados 
quanto a sua confiabilidade e consistência para utilização no desenvolvimento 
dos trabalhos. 

A EVN pesquisará junto a outros órgãos e entidades para obter informações e 
estudos complementares que considerar relevantes para o desenvolvimento do 
trabalho. Algumas das fontes de consulta para os dados em tela serão: 

 

Nacionais 

 
 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica; 

 GOINFRA – Goiás Infraestrutura 

 CNI – Confederação Nacional da Indústria 

 SENAI – Serviço Nacional da Industria 

 Outras Federações e Associações; 

 ABESCO – Associação Brasileira de Empresas ESCO 

 IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente; 

 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

 MMA - Ministério do Meio Ambiente; 

 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica; 

 ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; 

 

 

 

Considerando as medições já realizada até a assinatura do contrato e emissão da 
ordem de serviço, os dados comporão a análise a ser realizada, que perseguirá 
como objetivo a construção de indicadores existentes, parâmetro fundamental 
para a comparabilidade com os indicadores futuros, e possibilitará a elaboração 
do Projeto “NET ZERO CO2, capturando os benefícios já mencionados em 

ATIVIDADE 02.01 SOLICITAR MEDIÇÕES RELATIVAS AO ANO 2021 
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parágrafos anteriores. 

Portanto, como objeto do trabalho é em sua questão principal o acompanhamento 
das ações e respectivos benefícios a serem obtidos e servirão para a avaliação 
do desempenho da Unidade permitindo ainda, a exposição para relatórios internos 
de performance/sustentabilidade. 

 

Esta atividade tem por objetivo o levantamento das faturas de energia elétrica, 
água e gás dos últimos 36 meses contados a partir do mês anterior à emissão da 
ordem de serviço. No quesito energia elétrica informações sobre a demanda 
contratada, o consumo nos segmentos horários de ponta e fora de ponta, fator de 
carga, fator de potência, preço médio da energia elétrica, da Unidade.  

 

 

Consideramos nesta atividade a ações de analisar as informações solicitadas e 
requeridas e prover a área técnica de elementos suficientes para requerer as 
informações e documentos solicitados, que serão posteriormente avaliados, em 
um processo relacional. 

 

 

Teremos como objetivo nesta atividade, encontrar alternativas para recebimento 
das informações geradas na operação envolvida no acompanhamento da 
performance visando a elaboração do diagnóstico. Reduzindo os custos de 
comunicação sejam eles por e-mail ou qualquer outra forma que não seja online. 
Razão para o grande aumento da relação benefício x custo quando se utiliza o 
IoT. 

 

ATIVIDADE 02.01.04 SOLICITAR AS 12 ÚLTIMA FATURAS DE ENERGIA ÀGUA E 
GÁS 

ATIVIDADE 02.01.05 ANALISAR AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS 

ATIVIDADE 02.01.06 AVALIAR ALTERN. PARA RECBIMENTO DA INFOS EM NUVEM 
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Como encerramento desta Macro Atividade, elaboraremos um relatório com todas 

as informações recebidas e respectiva linha cronologia, visando alinhar as 

expectativas com relação as demais ações e prazos pactuados. Temos 

preocupação com esta atividade, pois embora seja algo do querer das empresas, 

atender os prazos acordados, muito tem que se considerar, pois o dia a dia das 

operações são dinâmicas, ou seja, não estáticas, na melhor das hipóteses da 

construção de um Plano de Trabalho, que requer ajustes nas ações e prazos. 

Esta Macro Atividade versará sobre os vieses de Faturas de Energia Elétrica – 

Água e Gás, Regimes de Operação de Cada Unidade, Iluminação Interna e 

Externa, Climatização de Ambientes, Refrigeração de Processos, Motores 

Elétricos, Consumo e Demanda, Consumo de Calor e Frio na forma Térmica, tais 

como Aquecimento de Água, bem como, Água Gelada e por fim Bioclimatismo.   

Apresentará uma visão geral, e seu detalhamento, das condições atuais do uso 

da energia – água e gás na edificação em apreço, ressaltando as perdas passíveis 

de atenuação, isto é, as oportunidades de melhoria do desempenho incluindo 

novas tecnologias, independente, dos limites de viabilidade financeira 

estabelecidos pelos referidos balizadores regulatórios da prestação destes 

serviços e finalmente a comparação com outras iniciativas. 

 

 

Esta atividade tem por objetivo a análise das faturas de energia elétrica – água e 
gás dos últimos 12 meses contados a partir do mês anterior à emissão da ordem 
de serviço englobando a demanda contratada, o consumo nos segmentos 
horários de ponta e fora de ponta, fator de carga, fator de potência, preço médio 
e a Tarifa do uso do Sistema de Distribuição. 

ATIVIDADE 02.02.01 ANÁLISE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E GÁS 

ATIVIDADE 02.01.07 ELABORAR RELATÓRIO DA INFORMAÇÃO RECEBIDAS – RL01 

MACROATIVIDADE 02.02 ESTUDOS DOS INDICADORES ENERGÉTICOS 
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Esta atividade tem por objetivo o regime de funcionamento da Unidade, realizando 
uma setorização dos consumidores internos e seus respectivos horários de 
funcionamento e demanda relativas à demanda por atendimento nas instalações 
da unidade. Neste aspecto também será analisado o volume de atendimentos 
mensais, visando criar ao final do trabalho alguns indicadores relacionais. 

 

 

Esta atividade tem por objetivo analisar os aspectos luminotécnicos, das 
respectivas medições de iluminância, caso tenham sido elaboradas, e caso não 
tenham sido elaboradas, sugerir que seja efetuada conforme preceitua a norma 
NBR ABNT 5413 e NBRs 5382 (Verificação da iluminância de interiores – método 
de ensaio), entendido que a condição mínima de iluminância exigida é variável em 
função da atividade realizada.  

As aferições deverão ser realizadas com auxílio do aparelho adequado, luxímetro, 
de acordo com o roteiro apresentado a seguir, para três situações determinadas:  

 Iluminação natural,  

 Iluminação artificial e  

 Iluminação natural + artificial.  

Para a adequada formulação dos cálculos, medições, assim como do relatório de 
levantamento.  

E sugerir que sejam observados os seguintes procedimentos:  

• Elaboração de croqui do local, mostrando as dimensões do ambiente, 
localização das luminárias e a localização dos pontos de medição;  

• registro do tipo e número de série do instrumento;  

• registro dos dados meteorológicos (ex: nublado, ensolarado);  

• registro da data e horário das medições. 

 

No tocante ao Plano de Trabalho, caso existam ações relacionadas a 
eficientização da iluminação nas Unidade, será previamente analisada a 
oportunidade de investimento e proposta um caminho técnico para a criação de 
indicadores para o acompanhamento da ação futuramente e dos benefícios 

ATIVIDADE 02.02.02 ANÁLISE DOS ASPECTOS DO REGIME DE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE 02.02.03 ANÁLISE DOS ASPECTOS LUMINOTÉCNICOS 



 

SIN ENERGIA NORTE 
Rua Belo Horizonte, 9 – 4º andar – Adrianópolis – Manaus – AM 

+55 92 3346-5490 / 992 034 120 
+55 11 2506-4118 

 

correlatos.  

 

 
Está atividade tem por objetivo avaliar a qualidade do ar, sob os parâmetros de 
conforto térmico e da concentração de dióxido de carbono no ambientes das 
Unidade climatizada artificialmente, caso tenha sido realizado levantamento da 
climatização, visando identificar e relatar, para cada equipamento tratado, agentes 
internos e externos que possam influenciar diretamente ou indiretamente no 
aumento do consumo de energia elétrica para a climatização dos ambientes, tais 
como o sub-dimensionamento, vazamentos térmicos em paredes, teto, portas e 
janelas, erros de instalação e montagem e etc. 
Considerando que tal levantamento não tenha sido realizado, sugerir a elaboração 
levantamento do número de aparelhos de ar-condicionado, chillers, Splits e etc., 
identificando os ambientes em que se encontram, suas características (uma ou 
duas portas), tensão de operação, marca, condições operacionais, estado físico e 
tempo estimado de fabricação 

 

 

 
Está atividade tem por objetivo conhecer os levantamentos realizados no parque 
de motores da Unidade, considerando os dados de placas dos motores no qual 
constam: 
 

 
 
 
 
 

 

Todo levantamento realizado deve centrar na identificação das perdas i) nos 
núcleos, ii) mecânicas iii), efeito joule no extrator, iv) efeito joule roto, e v) 
suplementares. 

 

 

 Fator de Potência  Conjugado de Partida  
 Conjugado Máximo  Velocidade de Operação 
 Capacidade de Aceleração  Classe de Isolamento 
 Corrente de Partida  Fator de Serviço 
 Ruído  Temperatura de Operação 
 Tipo de Carcaça  Grau de Proteção 

ATIVIDADE 02.02.04 ANÁLISE DOS ASPECTOS DE CLIMATIZAÇÃO 

ATIVIDADE 02.02.05 ANÁLISE DOS ASPECTOS DE FORÇA MOTRIZ 
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Esta atividade tem por objetivo conhecer os levantamentos de consumidores de 
água quente, vapor saturado, óleos térmicos, resistências elétricas etc., 
calculando a potência em Watts e suas formas de utilização conforme a 
temperatura desejada da água, vapor e óleo, horas médias diárias de utilização 
na ponta e fora da ponta e demais informações.  
 
Avaliar o rendimento de caldeiras baseado na medida direta de energia útil, 
calculado através do Método de Balanço Direto, calculando as perdas técnicas 
em caldeira de vapor, tais como, i) com gases efluentes ii) com a combustão 
incompleta, iii) com combustível não queimado, iii) pelo costado e iv) com a 
entalpia das escorias. Portanto após a avaliação das referidas perdas é possível 
conhecer o quão eficiente é o equipamento atual. 
 
“A metodologia ASHRAE Level 1, 2 e 3, submete o avaliador a um passo a 
passo no sentido da melhor prática – “The next phase for most facilities is the 
ASHRAE Level-2 ASHRAE Level 2 Calculations audit/assessment.  
The Level-2 audit starts with the findings from the Level-1 audit and examines the building 
energy systems in detail in order to define a number of potential energy-efficiency 
improvements.  
 
This will include the Building Envelope, Lighting, HVAC, Domestic Hot Water, Plug Loads, and 
Compressed Air and Process Uses. The next step is a detailed analysis of energy consumption in 
order to quantify base loads, seasonal variation, and efficient energy costs. From there, the study 
should include an assessment of lighting, air quality, temperature, ventilation, humidity, and other 
conditions that could affect energy performance and occupant comfort. An overall performance 
simulation is usually included in the process so that the team can estimate changes in energy usage 
resulting from potential optimization projects as well as compare individuals data in order to cost 
estimations to put into action the tasks. This could be a computer simulation design, spreadsheet 
models, or a number of other engineering tools. The process also consists of detailed discussions 
with the building Ownership, Management, and Occupants to discover potential problem areas and 
explain financial as well as non-financial goals of the program. 
 
The Level-2 audit should result in a concise report and briefing with the Owner and Management 
Team in order to describe possible Energy Efficiency Measures (EEMs) such as no- and low-cost 
measures, modifications to system controls and building automation, operational changes, and 
potential capital upgrades. The findings should include general expenses and overall performance 
metrics in addition to a means for the Owner to evaluate the EEMs and decide the direction to go 
with implementation.” 

ATIVIDADE 02.02.06 ANÁLISE DOS ASPECTOS DO CALOR – FORMA TÉRMICA 
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Está atividade tem por objetivo análise do diagrama unifilar em sua composição 
simplificada, englobando a entrada de energia em média tensão, subestação, 
transformadores, quadros gerais de baixa tensão, geradores e quadro de 
transferência, banco de capacitores e quadros de distribuição primários e 
secundários; Avaliação do dimensionamento dos diversos circuitos, quadros de 
distribuição e as possíveis condições de perdas elétricas e sobrecarga de 
equipamentos. 

Conforme reportamos na Macro Atividade, a qual esta atividade está diretamente 
relacionada, a análise dos diagramas unifilares da unidade permitirá entender 
como a unidade está segmentada e seus respectivos rebatimentos nos centros de 
custos com seu equipamentos e utilidades acomodadas 

 

 

 

Está atividade tem por objetivo conhecer como a IMED tem utilizada da ciência do 
Bioclimatismo nas estruturas civis aproveitando os recursos naturais disponíveis 
para a redução da demanda e o consumo de energia nas instalações. Além de 
garantir condições de conforto e bens estar para os ocupantes, servirá para 
compor um documento visando obter o selo do Green Building Conseil  

 

 

Está atividade tem por objetivo avaliar sob a ótica da Norma especifica os 
requisitos do sistema de gestão de energia – água e gás (EnMS) atuais, sobre os 
quais as unidades estão ou poderão desenvolver e implementar uma política 
energética e hídrica e estabelecer objetivos, metas e planos de ação que levem 
em conta os requisitos legais e informações relativas ao uso significativo de 
energia, água e gLP  

Um EnMS colabora para que uma instituição atinja seus compromissos políticos, 
tome as medidas necessárias para melhorar o seu desempenho energético e 
hídrico e esteja de acordo com os requisitos da Norma.  

ATIVIDADE 02.02.07 ANÁLISE DOS ASPECTOS DO DIAGRAMA UNIFILAR 

ATIVIDADE 02.02.08 ANÁLISE DOS ASPECTOS DO BIOCLIMATISMO 

ATIVIDADE 02.02.09 ANÁLISE DO STATUS COM RESPEITO A NORMA 50001 
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Dentro do quadro de exigências da ISO 50.001 para as instituições, iremos 
observar o status quo do: 

 

 Desenvolvimento de uma política para o uso mais eficiente da energia – água 
e GLP; 

 As metas e objetivos para atender a essa política; 

 Como os dados estão sendo usado para uma melhor tomada decisões sobre 
o uso de energia; 

 Como são medidos os resultados; 

 

 

Sob esta atividade temos a elaboração do relatório preliminar dos indicadores de 
performance, independentemente, dos que estarão sendo utilizados para 
acompanhamento da performance das ações. 

 

Mencionamos tal fato por questões claras, existem alguns indicadores de 
performance da operação de grande importância que poderão não estar contidos 
diretamente nas ações a serem implementadas, e mesmo assim, a IMED pode 
querer tê-los. 

 

Está atividade cobre um ciclo de análises que tem como resultado a elaboração e 
discussão do primeiro relatório de indicadores de performance com vista ao 
Projeto Net Zero CO2. 

Ainda que não seja o foco específico, existirão sugestões adicionais de alto 
impacto e baixo custo, que serão apresentadas como um anexo do projeto e 
poderão orientar os tomadores de decisão sobre novas ações a serem inserida 
no plano ou mesmo consideradas em momentos oportunos. 

 

 

Todo e qualquer projeto deve conter uma análise de viabilidade econômica e 
financeira, que permita identificar quais as ações e equipamentos serão viáveis, 
tendo em vista, o retorno do capital a ser investido, o benefício exógeno e 

ATIVIDADE 02.02.10 RELATÓRIO – ESTUDOS DOS INDICADORES – RL02 

MACROATIVIDADE 03.01 CARACT. DA VIABILIDADE ECONO-FINANCEIRA 
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endógeno, considerando a metodologia do “Value for Money”. Além é claro de 
avaliação de migrações de parte do consumo para o mercado livre de energia 
elétrica e a abertura de poços artesianos para a água. No quesito GLP, avaliar 
possíveis substitutos renováveis. 

Esta atividade de forma simples fornecerá a IMED, uma visão do custo de energia 
para os próximos 5 anos – Forecast, considerando que parte dos estudos de 
viabilidade serão suportados pelos preços de energia elétrica para o ano de 2022 
a 2026. 

 

 

 

A análise de viabilidade das ações tem caráter de suporte e orientativo, não será 
tratada como atividade relacional e sim como adicional, apenas como atividade 
educativa, além de servir como um guia para as oportunidades identificadas, 
incluindo e não se limitando a análise de mercado livre e respectivo saving de 
energia 

 

 
O material elaborado nas etapas anteriores será compilado de forma didática e 
prática na forma de um guia prático que englobará de forma didática o conteúdo 
dos relatórios elaborados nas atividades anteriores e terá como objetivo 
apresentar as lições aprendidas, assim como as regras, elementos e etapas 
relacionados ao trabalho com base no desempenho. O guia será a base para a 
construção dos algoritmos e suporte para o aprendizado de máquina e inteligência 
artificial. 

Está atividade fundamenta a elaboração dos indicadores preliminares na medida 
em que permite a EVN, conhecer e entender as inter-relações atendimentos 
(internados ou não – tempo de internação, entre outros) x consumo de energia – 
água e gás, servindo de linha de pensamento para sugestão de indicadores, 
muitos baseadas em metodologias nacionais e internacionais, tais como, 
ASHRAE, EVO, IEA – International Energy Agency e European Environmental 
Bureau 

 

ETAPA 
06 

ELABORAÇÃO DO ALGORITMO PARA ENERGIA – 
ÁGUA E GÁS 

ATIVIDADE 03.01.03 ANALISAR VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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O “Guia Prático – Racionalização do Consumo de Energia – Água e Gás” será 
composto por volumes ou capítulos explicitando todas as etapas, visando à 
orientação quanto desempenho do projeto de “Net Zero CO2”. 

O conteúdo do “Guia Prático – Racionalização do Consumo de Energia – Água e 
Gás” deve abordar os elementos abaixo dispostos, podendo conter outros 
elementos que se mostrem necessários ao longo de sua elaboração, mediante 
prévia aprovação da IMED: 

• Apresentação resumida dos benefícios capturados no Projeto “Net Zero 
CO2”; 

• Lições aprendidas 

• Fluxograma de atividades considerando contratações relacionadas a todo o 
ciclo do projeto; 

• Soluções orçamentárias e financeiras adotadas e outros documentos 
relevantes dos projetos; 

• Sintetização dos Informes Semanais, Mensais, Trimestrais e Anuais  

 

 

Esta atividade compreende a preparação do Layout, submeter ao Contratante 
para aprovação do material elaborado e tão logo tenham sido feitos os ajustes 
recomentados e sugeridos, implementar. Após a aprovação do Layout as telas do 
sistemas estarão configuradas e prontas para uso, claramente identificadas, 
fáceis de serem interpretadas, ou seja, interativas e com suficiente robustez para 
não serem alteradas ou danificas após a finalização. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 06.01 ELABORAR A PARTIR DOS REALTÓRIOS MENSAIS 

ATIVIDADE 06.01.02 á 06.01.04 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO  
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Nesta fase o processo se torna efetivo e não poderá apresentar erros, anomalias, 
latência, diminuição da frequência, perdas de pacotes de dados, impedâncias, 
erros de códigos fontes, erros relacionais, e demais itens que venham trazer 
insegurança para a operação do sistema em si.  

 

 

A entrega do sistema em funcionamento para a equipe de campo estará 
condicionada a um momento de operação e testes, visando cumprir com as 
garantias de serviço e dos equipamentos e materiais envolvidos. Tendo como 
principal preocupação o atendimento dos novos módulos e equipamentos que 
receberão o insumo, finalizando assim uma importante etapa do trabalho. 

 

 

 

E assim, damos inicio a um trabalho de construção conjunto de construir uma 
organização integrada ao objetivos e metas da ONU, uma organização com ESG 
e possibilitando ao decorrer do trabalho preparar outros projetos que possibilitem 
que a unidade seja uma referência no Estado de Goiás, obtendo o selo Green 
Building e viabilizando o consumo através de outras fontes de recursos 
renováveis, tanto para energia elétrica – água e glp. 

 

3.3 Atividade Complementares 

Programação dos Trabalhos 

Os diagramas visarão detalhar a programação de trabalho prevista pela EVN para 
a elaboração desta proposta de Plano de Trabalho. 

Fluxograma Geral 

O Fluxograma Geral de Trabalho visará demonstrar, de forma esquemática, as 

ETAPA 
07 

OPERAÇÃO E TESTES  

ETAPA 
08 

COD – INCIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL 

ATIVIDADE 05.02 ENTREGA FINAL DA OBRA – OPERAÇÃO E TESTE 
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inter-relações e a sequência lógica das atividades técnicas a serem desenvolvidas 
no Plano de trabalho. 

Cronograma Físico 

O Cronograma Físico demonstrará os prazos parciais e totais a serem cumpridos 
no desenvolvimento do trabalho, conforme as etapas de execução, indicando 
ainda as datas de entrega dos produtos (relatórios). 

As atividades e produtos serão elaborados ao longo do tempo do contrato, 
conforme solicitado, gerando produtos intermediários que correspondem aos 
resultados alcançados nos blocos metodológicos previstos. 

Ao longo das semanas, procurar-se-á otimizar os resultados de uma atividade em 
relação à (s) outra (s) dependente (s), distribuindo-as de maneira a cumprir 
rigorosamente os prazos. 

Cronogramas destacados acima, serão discutidos após a Contratante assinar o 
contratado de prestação de serviço, servindo como um indicativo os prazos 
ofertados na tabela de entrega de Produtos, mencionada anteriormente. 
 

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TRABALHO 

Neste tópico apresentar-se-á a estrutura organizacional de trabalho, prevista pela 
EVN e informará sobre a infraestrutura de apoio aos serviços. 

 

4.1 Equipe Técnica 

A EVN disponibilizará uma qualificada e experiente equipe de profissionais, que 
trabalharão de forma integrada e complementar, composta por profissionais do 
quadro permanente, colaboradores contínuos e consultores especializados. 

 

A EVN ORA PROPONENTE ASSEGURA E CONFIRMA A IMED QUE O PESSOAL INDICADO NA 
EQUIPE CHAVE ESTARÁ DISPONÍVEL PARA O CONTRATO NAS DATAS PROPOSTAS. 

 

O item 4.1 relaciona a equipe técnica a ser mobilizada à medida que a atuação de 
cada especialista se fizer necessária.  

 

Quadro 4.1: Relação da Equipe Técnica 
 

A EVN disponibilizará uma equipe multidisciplinar conforme segue: 
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- Um Engenheira Elétrico com experiência de mais de 10 anos, com este tipo de 
especialidade 

- Um Gestor administrativo para cuidar de todo relacionamento com o Contratante 

- Uma equipe de nível médio composta por técnicos, auxiliares técnicos e pessoal 
de apoio, de modo que os trabalhos possam ser desenvolvidos de forma 
adequada em termos de alocação de pessoal. 

 

4.2 Estrutura Organizacional da Equipe Técnica 

 

A estrutura organizacional concebida pela EVN espelha a organização dos 
profissionais em equipes setoriais especializadas, perfeitamente integradas entre 
si pela ação do Coordenador Geral e Líder do Projeto, apoiado tecnicamente por 
colaboradores de comprovada experiência e capacitação locada na sede da EVN, 
bem como pelo pessoal de nível médio local e pela equipe de controle de 
qualidade. Essa estrutura demonstra os níveis hierárquicos e as funções a serem 
desenvolvidas para a execução dos serviços. 

Nessa estrutura de trabalho, que atuará sob a orientação e fiscalização da IMED, 
além do Coordenador Geral e dos colaboradores especializados nos diversos 
temas envolvidos nos serviços, as equipes setoriais, que agrupadas segundo o 
assunto a ser desenvolvido, atuarão diretamente no acompanhamento do “Projeto 
Net Zero CO2 do HCN - Hospital Centro Norte Goiano, visando atender a obtenção 
do selo de sustentabilidade e ESG ao final do ano de 2023, que tem como meta 
desenvolver as medidas proposta, objetivo deste Plano de Trabalho. 

 
Nível de Coordenação e Execução 
 

 EVN NORTE, na pessoa de seu representante legal, responsável pelo 
relacionamento administrativo do Contrato e do Liderança Geral, que, 
assessorado por colaboradores especializados, com apoio do suporte 
operacional, integrado pelas equipes de apoio nas áreas de informática, 
administração, logística, tecnologia e susstentabilidade, promoverá a orientação 
e integração dos diversos participantes das Equipe Técnicas, além de ser o agente 
integrador das relações da EVN e da IMED e demais interessados. Ou seja, à 
Liderança cabe equacionar todos os aspectos técnico-operacionais e 
administrativos pertinentes ao Contrato; 

 
 Suporte Operacional, sob a supervisão direta do Líder Geral, com o apoio 
dos Engenheiros, que acompanharão o desenvolvimento de todos os serviços e 
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prestará o devido apoio nas áreas de planejamento/controle, informática, controle 
de qualidade e técnica/administrativa; 
 
 Consultores Especializados, mobilizados pela EVN sempre que 
necessário e após aprovação da fiscalização do Contrato, com o propósito de 
atuar na solução de problemas específicos surgidos no decorrer da execução dos 
serviços, de modo a garantir a qualidade final do trabalho; 
 
Nível de Apoio 
 
 EVN, na pessoa de seu representante legal, responsável pelo 
relacionamento administrativo do Contrato e do Coordenador Geral, que, com 
apoio do suporte operacional integrado pelas equipes de apoio, diretamente ligado 
a EVN – Sistema Inteligente de dados Energéticos, marca da EVN. 

 

4.3 Apoio Logístico a ser utilizado 

As instalações e equipamentos a serem mobilizados para a execução dos 
serviços, com o objetivo de oferecer infraestrutura de trabalho à equipe alocada e 
ao desenvolvimento dos serviços estão apresentados a seguir: 

 

− Estrutura Física de Trabalho 
 

A fim de cumprir o cronograma de atividades proposto é fundamental que a equipe 
técnica a ser alocada para os estudos possua todas as condições necessárias 
para o desenvolvimento dos trabalhos, neste sentido a EVN dispõe de escritório 
convenientemente estruturado, à Rua Belo Horizonte no. 19 – Adrianópolis – 
Manaus. 

De fato, a infraestrutura de apoio configura-se como um dos itens mais 
importantes na otimização das tarefas a serem realizadas, aliando a praticidade e 
a eficiência e conhecimentos técnico-científicos da equipe. 

A EVN, solicitará a utilização das instalações da Unidade de Uruaçu, quando se 
fizerem necessárias, além disso, para facilitará a interlocução entre a EVN e a 
IMED. 

Os serviços de escritórios serão centralizados na sede da empresa líder – EVN – 
o que traz como vantagem a disponibilização de todo o apoio administrativo e de 
TI, além de propiciar rapidez para alocar outros materiais e/ou equipamentos 
necessários. 
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A estrutura de apoio disponibilizada pela EVN, está representada pelos seguintes 
elementos: 

− Disponibilidade de meios de comunicação eficientes, constituídos por linhas 
telefônicas, INTERNET, INTRANET, linhas celulares, etc.; 

− Acervo bibliográfico na área de energia e especializada em engenharia, 
regulação e finanças; 

− Acervo bibliográfico na área de engenharia elétrica e especializada em 
eficiência energética; 

− Acervo bibliográfico na área de engenharia financeira e especializada em 
estruturação de soluções financeiras estruturadas; 

− Escritório administrativo, com meios ágeis para disponibilização de recursos 
materiais e humanos; 

− Facilidades de utilização da estrutura de apoio informático da empresa, 
(“Hardware” e “Software”); e 

− Disponibilidade de serviços gráficos diversos, etc. 

Além das instalações acima mencionadas, a EVN mobilizará as instalações 
necessárias para a realização dos serviços de campo, solicitando uma área 
especifica para a instalação do CCO. 

 
− Recursos Materiais, Tecnológicos e Equipamentos 

Os recursos materiais e equipamentos a serem oferecidos pela EVN serão 
disponibilizados de forma que o desempenho das diversas atividades seja 
facilitado através do provimento destes em tempo hábil e conforme a necessidade 
da prestação dos serviços. 

 

A estrutura instalada conta com: 

 

− Serviços de comunicação (linha telefônica fixa, celular, fax-modem, e-mail, 
conexão do tipo banda larga, e FTP (File Transfer Protocol), e serviço de 
correio para troca de correspondência com a Contratante), Plataformas de 
Comunicação via Aplicativos IOS e Android; 

− Serviços de informática (microcomputadores, impressoras e acesso à 
internet); 

− Serviços gráficos de editoração de documentos preliminares e/ou relatórios 
parciais (copiadoras coloridas, encadernadoras, etc.); 
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− Veículos, a serem locados com características adequadas às condições de 
acesso e trafegabilidade das áreas a serem percorridas, para apoio da 
Coordenação Geral e demais técnicos nos deslocamentos necessários. 

− Equipamentos para medição e sensorização, tais como, 

 Medidores e Analisadores de Energia, Água e Gás, que permitem medir a 
eficiência das ações implementadas;  

Os equipamentos serão disponibilizados a partir do patrimônio existente na 
empresa, sendo que, caso seja necessário o aporte de um número maior de 
equipamentos serão disponibilizados. 

Os recursos áudios-visuais e materiais gráficos necessários para a realização das 
reuniões, bem como para a divulgação dos trabalhos serão disponibilizados 
conforme a programação a ser acordada com a IMED e o Comitê de 
Coordenação. 

Relativamente aos equipamentos de comunicação, cabe observar que, além dos 
relacionados acima, os membros da equipe dispõem de endereços eletrônicos (e-
mail), além de utilizarmos uma plataforma da Cisco System de comunicação para 
elaboração a distância de reunião e seminários, e todos os computadores da 
empresa permitem o acesso a esta facilidade. Tal formatação agiliza, 
sobremaneira, a troca de dados e informações entre todos os envolvidos, bem 
como permitem o rápido acesso a diversos órgãos e instituições de interesse ao 
desenvolvimento dos serviços. 

A EVN dispõe de recursos de hardware, software e equipamentos de medição, 
compatíveis com a sua principal atividade. Assim sendo, cada um de seus 
funcionários possui uma estação de trabalho interligada em rede e uma equipe de 
TI dedicada para o apoio de todas as atividades. Assim, todos os membros da 
equipe estarão conectados por rede, com a possibilidade de compartilhar todas 
as informações e produtos gerados em meio digital. 

Salienta-se que os computadores disponibilizados apresentam configuração 
compatível com as exigências das tarefas a serem desenvolvidas por cada 
membro da equipe. 

Especificamente quanto a ferramentas computacionais, a EVN tradicionalmente, 
utiliza-se da informática como suporte para o desenvolvimento de seus trabalhos, 
tendo em vista o grande volume de dados e informações a ser processado na 
elaboração dos estudos e planejamento das ações. Dessa forma, torna-se 
imprescindível a utilização de recursos de informática eficientes, especialmente 
considerando-se que os aplicativos empregados (softwares) requerem atualmente 
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equipamentos adequados para a sua operação. 

Os microcomputadores dispõem dos equipamentos periféricos, que permitem a 
geração e reprodução de textos, plantas (DWG), tabelas, gráficos, imagens, etc., 
compreendendo: 

 Equipamentos para reprodução de informações: 

 Impressoras com diferentes tecnologias de impressão - a Laser e a Jato de 
Tinta -, com alta resolução; e 

 Traçadores gráficos: “plotters”. 

Cabe observar que todos estes equipamentos são operados em rede, sendo 
gerenciados por um servidor Windows NT, facilitando, desta forma, o trabalho em 
equipe, com contínua e intermitente troca/atualização de informações e permitindo 
o gerenciamento eficaz do expressivo volume de informações gerado. 

Além dos equipamentos, os softwares empregados se configurarão em parcela 
importante na otimização dos serviços a serem realizados. Inicialmente, além dos 
softwares específicos, comentados anteriormente, destacam-se os seguintes 
programas: 

− Sistema operacional: Windows Server, Windows XP e Windows 
(Microsoft), 

− Conjunto de aplicativos Microsoft Office (Microsoft): confecção e editoração 
de textos, planilhas, gráficos, banco de dados, etc.; 

− AutoCAD 2010, Topograph, Sistema Posição, Autodesk civil 3D 2010: 
elaboração de plantas, desenvolvimento de projetos, vetorização de 
arquivos raster; digitalização de mapas, etc.; 

− ArcGis 10: sistema geográfico de informações; 

− Microsoft Project: planejamento e gerenciamento de projetos; 

− Corel Draw: editoração de imagens. 

− Eclipse: Sistema SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition 

− Além destes, serão utilizados softwares para áreas específicas, como por 
exemplo, medições elétricas, conforme descrito na metodologia a ser adotada 
(item 3.1.2). 

Os softwares acima apresentados, juntamente com antivírus, estarão instalados 
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nos computadores da equipe técnica, e serão disponibilizados, conforme as 
necessidades de serviço. A parte de todo o suporte de informática descrito, 
salienta-se que a EVN formou uma equipe técnica de profissionais habilitados 
para a utilização deste ferramental tecnológico, capaz de desenvolver e/ou 
adaptar as ferramentas disponíveis às particularidades de cada trabalho 
(desenvolvimento de programas e constituição de banco de dados) e se mantém 
em constante atualização tanto no que se refere aos hardwares como aos 
softwares disponibilizados à sua equipe de trabalho. 
 

4.3.2 Procedimentos de Comunicação 

Os procedimentos de comunicação entre a equipe técnica da EVN e da IMED aqui 
propostos visam a estabelecer um fluxo de informações e troca de dados rápida 
e eficiente, de forma a agilizar as atividades. 

As formas de comunicação que poderão ser utilizadas englobam: reuniões, 
teleconferência, telefone, e-mail, correio. 

As reuniões técnicas entre as equipes da EVN e da IMED, deverão ser marcadas 
através de contato entre o Responsável pela Equipe Técnica da IMED e a 
Coordenação da EVN, que, de comum acordo, definirão os membros da equipe 
técnica que integrarão os trabalhos. Será ainda definida e divulgada previamente 
a pauta da reunião. A cada reunião será elaborada uma ata executiva, que conterá 
os assuntos tratados e seus encaminhamentos, de forma que a memória do 
processo fique registrada. 

Os contatos telefônicos da equipe da IMED com a equipe da EVN devem ser 
realizados através dos seguintes telefones: 

 

− Coordenação Geral: 
− Rubens Rizatto: (5511) 93720-0453 ou (5592) 3343-4552 
− Apoio à Coordenação – Líder Geral: 
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ANEXO I 
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Relação Preliminar de Equipamentos a serem instalados na Phase I, embora não será limitada a referente 
lista pois o objetivo será o monitoramento com medidores e sensores aproximadamente 70% dos 
consumidores de energia elétrica, água e glp, da unidade. 



Quantidoade Descrição 
1

Engenharia de Planejamento , desenvolvimento, parametrização, configuração,integração funcional, 
testes internos e documentação (Eclipse)

1 E3 Server 1500 - Sistema SCADA - ECLIPSE - sem redundância - baseada na plataforma Eclipse E3 - até 
1 Driver Modicon Modbus Master (ASC/RTU/TCP)
6 Driver Modicon Modbus Master (ASC/RTU/TCP) CONNECTION
1 Driver MQTT
1 Driver BACnet (Bacnet/IP)
1 E3 Viwer Control
1 Servidor  - DELL 
2 DeskTops DELL - Inspirion 3627 Completo - Monitor - Teclado e Mouse
1 Servidor Virutal - Redundância 

3
Transformadores de Entrada - Potência: 1200KVA
Tensão FF: 220v (eu assumi porque o Latino não foi passou)
Quantidade de Cabos por fase: 7 cabos de 240mm²

7

Geradores de Energia Potência: 800KVA
Tensão FF: 220v (eu assumi porque o Latino não foi passou)
Quantidade de Cabos por fase: 3 cabos de 240mm²
Modelo easyTRAFO: 800

11
Ar Condicionado - Disjuntor de 320A cabo de 25mm²
Modelo easyTRAFO: 400

3
Chillers - Modelo easyTRAFO: 400  
Quadro 2 – Disjuntor 400A com cabos de 90mm² 
Modelo easyTRAFO: 400 

3
Kit EasyTRAFO L1203 para Trafo 900kVA (1 trafo) tensão secundário: 380V com corrente 
máxima secundário de 1400Amp

7
Kit EasyTRAFO L803 para Trafo 300kVA (2 trafos) tensão secundário: 220V com corrente 
máxima secundário de 800Amp

3 Kit Easy TRAFO L403 Sensor de porte médio para lojas com consumo máximo de 400Amp
1 IRIS IoT/MQTT Broker

30 Medidor trilho DIN (Eastron) SDM530-M-2-1-B
11 SDM530Modbus

3
Transdutor ultrassônico MWU-100
+ cabos 4m e Certificado de calibração
Par de sensores até 100 mm

4 Conjunto de Sistema de TV - com 04 Telas de 42"
2 Conjuntos de mobiliario contendo - mesas, cadeiras e armarios
n Cabos e conexões variadas 

Lista de Serviços e Equipamentos considerados 



TCA

TCB

TCC

CABOS DE ENTRADA / LINHA

BARRAMENTO DE SAÍDA / CARGA

NEUTRO

Data aprovação / Approval date Código CAS / CAS code

Projeto / Project
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Carlos Viotto

Aprovado por / Approved by

Autor / Designer

Escala / scale

Francesco Seta

Revisão / Revision

1.0

Data revisão / Revision date

Folha / Sheet

1 / 2
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES - INSTALAÇÃO EASY TRAFO / QUADRO DE DISTRIBUIÇÕES

EasyTrafo

16/02/2022 16/02/2022

DISJUNTOR

GERAL

EASY TRAFO

TCC

NA INSTALAÇÃO,

OBSERVAR O SENTIDO

DA CORRENTE,

CONFORME A SETA.

NA INSTALAÇÃO,

GARANTIR O APERTO

DO PARAFUSO DE

FORMA QUE ESTE

ROMPA A ISOLAÇÃO

DO CABO E GARANTA

A CORRETA MEDIÇÃO

DA TENSÃO.

DETALHE

SAÍDA / CARGA

ENTRADA / LINHA

EASY

TRAFO

OBS: CASO NÃO HAJA ESPAÇO NO PAINEL / QUADRO

PARA ACOMODAR O EASYTRAFO DENTRO DO MESMO,

FAZER UMA ABERTURA COM SERRA COPO Ø89mm(3,5"),

PERMITINDO A PASSAGEM DOS TRANSFORMADORES

DE CORRENTE PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR AO

LADO DE FORA



Data aprovação / Approval date Código CAS / CAS code
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Carlos Viotto
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Francesco Seta

Revisão / Revision
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES - EASY TRAFO - DIMENSÕES

EasyTrafo

16/02/2022 16/02/2022

easyl400

easyl120

EasyTRAFO - Dimensional

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

COMPRIMENTO DOS CABOS: 1,4metros.

Modelos de

transformadores:



Descrição do valor desejado Nome MQTT atual: Descrição Intervalo de Envio Estado 0

Phase A to Ground Voltage VOLTAGE_FA 5 minutos
Phase B to Ground Voltage VOLTAGE_FB 5 minutos
Phase C to Ground Voltage VOLTAGE_FC 5 minutos
Neutral Voltage VOLTAGE_N 5 minutos
Phase 1 Current CURRENT_F1 5 minutos
Phase 2 Current CURRENT_F2 5 minutos
Phase 3 Current CURRENT_F3 5 minutos
Phase 4 Current CURRENT_FN 5 minutos
Transformer 1 total active Power ACT_PWR_TT1 Potência ativa Total 5 minutos
Transformer 2 total active Power ACT_PWR_TT2
Transformer 3 total active Power ACT_PWR_TT3
Phase A active Power ACT_PWR_FA 5 minutos
Phase B active Power ACT_PWR_FB 5 minutos
Phase C active Power ACT_PWR_FC 5 minutos
Transformer 1 total reactive Power REACT_PWR_TT1 Potência reativa Total 5 minutos
Transformer 2 total reactive Power REACT_PWR_TT2
Transformer 3 total reactive Power REACT_PWR_TT3
Phase A reactive Power REACT_PWR_FA 5 minutos
Phase B reactive Power REACT_PWR_FB 5 minutos
Phase C reactive Power REACT_PWR_FC 5 minutos
Transformer 1 Energy ENERGT_T1 Energia Total 5 minutos
Transformer 2 Energy ENERGT_T2
Transformer 3 Energy ENERGT_T3
Total Energy ENERGT_TT
Ambient temperature TEMP_ENV Temperatura Ambiente 5 minutos

Power Transformer 1 Hot-Spot Temperature TEMP_HS_T1
Temperatura do rolamento do 
transformador 5 minutos

Power Transformer 2 Hot-Spot Temperature TEMP_HS_T2
Power Transformer 3 Hot-Spot Temperature TEMP_HS_T3

Potência reativa por fase

Tensão por fase e neutro

Corrente por fase e neutro

Potência ativa por fase



Loss of Life LOSS_OF_LIFE Perda de vida útil 5 minutos

Phase 1 overload (Y) or Transformer 1 overload (D) ALR_OVERLOAD_T1 Sobrecarga na fase A

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Normal

Phase 2 overload (Y) or Transformer 2 overload (D) ALR_OVERLOAD_T2 Sobrecarga na fase B

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Normal

Phase 3 overload (Y) or Transformer 3 overload (D) ALR_OVERLOAD_T3 Sobrecarga na fase C

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Normal

Phase A overvoltage ALR_OVERVOLT_FA Sobretensão Fase A

Caso a medição fique 1 minuto acima do valor 
configurado E o último status a cada 24h 
(Registro do evento: O sistema deve considerar 
histereses (com Delta T e Delta V configurável) 
para registro do evento).

Normal

Phase B overvoltage ALR_OVERVOLT_FB Sobretensão Fase B

Caso a medição fique 1 minuto acima do valor 
configurado E o último status a cada 24h 
(Registro do evento: O sistema deve considerar 
histereses (com Delta T e Delta V configurável) 
para registro do evento).

Normal

Phase C overvoltage ALR_OVERVOLT_FC Sobretensão Fase C

Caso a medição fique 1 minuto acima do valor 
configurado E o último status a cada 24h 
(Registro do evento: O sistema deve considerar 
histereses (com Delta T e Delta V configurável) 
para registro do evento).

Normal

Phase A undervoltage ALR_UNDERVOLT_FA Subtensão Fase A

Caso a medição fique 1 minuto acima do valor 
configurado E o último status a cada 24h 
(Registro do evento: O sistema deve considerar 
histereses (com Delta T e Delta V configurável) 
para registro do evento).

Normal



Phase B undervoltage ALR_UNDERVOLT_FB Subtensão Fase B

Caso a medição fique 1 minuto acima do valor 
configurado E o último status a cada 24h 
(Registro do evento: O sistema deve considerar 
histereses (com Delta T e Delta V configurável) 
para registro do evento).

Normal

Phase C undervoltage ALR_UNDERVOLT_FC Subtensão Fase C

Caso a medição fique 1 minuto acima do valor 
configurado E o último status a cada 24h 
(Registro do evento: O sistema deve considerar 
histereses (com Delta T e Delta V configurável) 
para registro do evento).

Normal

Transformer 1 overtemperature level 1 ALR_OVERTEMP_T1_L1

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Normal

Transformer 1 overtemperature level 2 ALR_OVERTEMP_T1_L2

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Transformer 2 overtemperature level 1 ALR_OVERTEMP_T2_L1
Transformer 2 overtemperature level 2 ALR_OVERTEMP_T2_L2
Transformer 3 overtemperature level 1 ALR_OVERTEMP_T3_L1
Transformer 3 overtemperature level 2 ALR_OVERTEMP_T3_L2

Open door ALR_OPEN_DOOR Alarme de porta aberta

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Normal

Surge Protection Device ALR_SURG_PROT Proteção de Surto

Imediatamente após ocorrência do evento E o 
último status a cada 24h (Registro do evento: O 
sistema deve considerar histereses (com Delta T 
e Delta V configurável) para registro do evento).

Normal

Consumption Registers (3 values)

REGISTER_C1 (kWh)
REGISTER_C2 (kVARInd)
REGISTER_C3 (kVARCap) Registradores de consumo de energ A cada 15 minutos

Sobretemperatura no transformado



Production Registers (3 values)

REGISTER_C1_REV (kWh)
REGISTER_C2_REV 
(kVARInd)
REGISTER_C3_REV 
(kVARCap) Registradores de produção (exporta   A cada 15 minutos



Estado 1 Tópico Formato de Data Estrutura dos dados (JSON) Serviço MQTT
ID do 

Equipamento

  
   

  
  
     

  
 

   
  

 

DTS/EASYTRAFO
/<ID DO 

EQUIPAMENTO>/
MEASR

ISO 8601 em UTC 
no seguinte 

padrão: YYYY-MM-
DDTHH:MM:SSZ

{ "FormatId": "TagValues", 
"TagData": [ { "Time": "2018-10-

16T16:16:18Z", "Values": { 
"MyVariable1": 5.530000, 
"MyVariable2": 10 } } ] }



Alarme

Alarme

Alarme

Alarme

Alarme

Alarme

Alarme

- Atualmente 
usamos o Apache 
Mosquitto;
- IP: 10.192.36.21;
- Porta: 65008;
- Sem SSL e sem 
credenciais.

Deve ser 
alfanumérico 
de até 12 
dígitos com 
tamanho fixo

  
    

  
 

   
    

   
  
     

DTS/EASYTRAFO
/<ID DO 

EQUIPAMENTO>/

ISO 8601 em UTC 
no seguinte 

d ã  YYYY MM

{ "FormatId": "EventTagValues", 
"TagData": [ { "Time": "2018-10-

16T16:16:18Z", "Values": { 
      

 



Alarme

Alarme

Alarme

Critico

Alarme

Atuado

DTS/EASYTRAFO/<ID 
DO 
EQUIPAMENTO>/MEAS
R

  
   

  
  
     

  
 

   
  

 

  
EQUIPAMENTO>/

EVENTS

    
  

padrão: YYYY-MM-
DDTHH:MM:SSZ

   
    

,  { 
"MyVariable1": 0, "MyVariable2": 1 } } 

] }



DTS/EASYTRAFO/<ID 
DO 
EQUIPAMENTO>/MEAS
R
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DSEGenset®

055-204/06/20 (3) US

DSE8610 MKII
SYNCHRONISING & LOAD SHARING 
AUTO START CONTROL MODULE

SPECIFICATIONS

DC SUPPLY
CONTINUOUS VOLTAGE RATING
5 V to 35 V Continuous

CRANKING DROPOUTS
Able to survive 0 V for 100 mS, providing 
supply was at least 10 V before dropout
and supply recovers to 5 V. This is
achieved without the need for internal 
batteries. LEDs and backlight will not be
maintained during cranking.

MAXIMUM OPERATING CURRENT
530 mA at 12 V, 280 mA at 24 V

MAXIMUM STANDBY CURRENT
320 mA at 12 V, 160 mA at 24 V

CHARGE FAIL/EXCITATION RANGE
0 V to 35 V

GENERATOR & BUS
VOLTAGE RANGE
15 V to 415 V AC (Ph to N)
26 V to 719 V AC (Ph to Ph)

FREQUENCY RANGE
3.5 Hz to 75 Hz

MAGNETIC PICKUP
VOLTAGE RANGE
+/- 0.5 V to 70 V

FREQUENCY RANGE
10,000 Hz (max)

INPUTS
DIGITAL INPUTS A TO L
Negative switching

ANALOGUE INPUTS A TO D
Configurable as:
Negative switching digital input
0 V to 10 V sensor
4 mA to 20 mA sensor
0 Ω to 480 Ω sensor

OUTPUTS
OUTPUT A & B  (FUEL & StART)
15 A DC at supply voltage

OUTPUTS C & D
8 A AC at    250 V AC (Volt-free)

AUXILIARY OUTPUTS E to L
2 A DC at supply voltage

BUILT IN AVR GOVERNOR CONTROL
MINIMUM LOAD IMPEDANCE
500 Ω
Fully isolated

GAIN VOLTAGE
0 V to 10 V DC
Fully isolated

OFFSET VOLTAGE
0 V to 10 V DC
Fully isolated

DIMENSIONS
OVERALL
245 mm x 184 mm x 51 mm 
9.6” x 7.2” x 2.0”

PANEL CUT-OUT
220 mm x 160 mm
8.7” x 6.3” 

MAXIMUM PANEL THICKNESS
8 mm
0.3”

STORAGE TEMPERATURE RANGE
-40 °C to +85 °C
-40 °F to +185 °F

OPERATING TEMPERATURE RANGE
-30 °C to +70 °C
-40 °F to +185 °F

HEATED DISPLAY VARIANT
-40 °C to +70 °C
-40 °F to +158 °F

RELATED MATERIALS
TITLE  PART NO.
DSE8610 MKII Installation Instructions 053-182
DSE8610 MKII Operator Manual 057-254
DSE8610 MKII PC Configuration Suite Manual 057-238
DSE8610 MKII Data Sheet 055-204
DSE8610 Data Sheet  055-083

EXPANSION DEVICES
• DSE124 CAN/MSC Extender
• DSE2130 Input Expansion

Module
• DSE2131 Ratio-metric Input

Expansion Module
• DSE2133 RTD & Thermo-couple

Expansion Module
• DSE2152 Ratio-metric Output

Expansion Module
• DSE2157 Output Expansion

Module
• DSE2548 LED Expansion

KEY FEATURES
• Comprehensive synchronising & 

loadsharing capabilities
• Built in governor and AVR control
• Base load (kW export) control
• Positive & negative kVAr export 

control
• Mains (Utility) decoupling protection
• 4-Line back-lit LCD text display
• Multiple Display Languages
• Five key menu navigation
• LCD alarm indication
• Heated display option available
• Customisable power-up text and 

images
• DSENet expansion compatibility
• Data logging & trending facility
• Advanced PLC editor
• Protections disable feature
• Fully configurable via PC using 

USB, RS232, RS485 & Ethernet 
communication 

• Front panel configuration with 
PIN protection

• Power save mode
• 3 phase generator sensing and 

protection
• Generator current and power 

monitoring (kW, kvar, kVA, pf)
• kW and kvar overload alarms
• Reverse power alarms
• Over current protection
• Unbalanced load protection
• Independent earth fault protection
• Breaker control via fascia buttons
• Fuel and start outputs configurable 

when using CAN
• 8 configurable DC outputs

• 2 configurable volt-free relay 
outputs

• 4 configurable analogue/digital 
inputs

• Built in sensors to support 0 V to 10 
V & 4 mA to 20 mA

• 12 configurable digital inputs
• Configurable 5 stage dummy load 

and load shedding outputs
• CAN, MPU and alternator frequency 

speed sensing in one variant
• Real time clock
• Manual and automatic fuel pump 

control
• Engine run-time scheduler
• Fuel usage monitor and low fuel 

level alarms
• Simultaneous use of all 

communication ports
• Remote SCADA monitoring via 

various DSE software applications
• MODBUS RTU & TCP support with 

configurable MODBUS pages for 
integration into building 
management systems (BMS)

• Advanced SMS messaging 
(additional external modem required)

• Start & stop capability via SMS 
messaging

• 3 configurable maintenance alarms
• Compatible with a wide range of 

CAN engines, including tier 4 
engine support

• Uses DSE Configuration Suite PC 
Software for simplified configuration

• Power modes for when in parallel 
with the mains

• Redundant MSC communication
wired to CAN ports

• True manual breaker control when
in CAN mode

• Water in fuel digital input
• Fuel tank bund alarm digital input
• Separate ramp up and ramp down

rates configurable via PLC
• Configurable CAN message time- 
    outs
• In-built SNMP
• Configurable CAN transmit & 

receive
• Battery chargers on DSENet®
• Persistent governor & AVR outputs
• Filter generator voltage display
• Filter bus voltage display
• Inhibit remote start
• Power & reactive power control 
• Remote start on load demand
• Configurable engine icons
• Alternative load demand schemes
• Variable speed generator support
• CAN AVR support

https://www.deepseaelectronics.com/genset/load-sharing-
synchronising-control-modules/dse8610-mkii



DSEGenset®

ISSUE 3

COMPREHENSIVE FEATURE LIST TO SUIT A WIDE 
VARIETY OF LOAD SHARE APPLICATIONS

DSE8610 MKII
SYNCHRONISING & LOAD SHARING 
AUTO START CONTROL MODULE

ENVIRONMENTAL TESTING STANDARDS

ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY
BS EN 61000-6-2
EMC Generic Immunity Standard for the 
Industrial Environment
BS EN 61000-6-4
EMC Generic Emission Standard for the 
Industrial Environment

ELECTRICAL SAFETY
BS EN 60950
Safety of Information Technology Equipment, 
including Electrical Business Equipment

TEMPERATURE
BS EN 60068-2-1
Ab/Ae Cold Test -30 oC
BS EN 60068-2-2
Bb/Be Dry Heat +70 oC

VIBRATION
BS EN 60068-2-6
Ten sweeps in each of three major axes
5 Hz to 8 Hz at +/-7.5 mm, 8 Hz to 500 Hz 
at 2 gn

HUMIDITY
BS EN 60068-2-30
Db Damp Heat Cyclic 20/55  oC at 95% RH  
48 Hours
BS EN 60068-2-78
Cab Damp Heat Static 40 oC at 93% RH   
48 Hours

SHOCK
BS EN 60068-2-27 
Three shocks in each of three major axes 
15 gn in 11 mS

DEGREES OF PROTECTION
PROVIDED BY ENCLOSURES
BS EN 60529
IP65 - Front of module when installed into the 
control panel with the supplied sealing gasket.

The DSE8610 MKII is a market-
leading Synchronising Auto Start 
Control Module suitable for use in a 
multi-generator loadshare system, 
designed to synchronise up to 32 
generators including electronic and 
non-electronic engines.

The DSE8610 MKII monitors the 
generator and indicates operational 
status and fault conditions, 
automatically starting or stopping 
the engine on load demand or fault 
conditions.

System alarms are annunciated on 
the LCD screen (multiple language 
options available), illuminated LED 
and audible sounder.  

The event log records 250 events to 
facilitate easy maintenance, and an 
extensive number of fixed and flexible 
monitoring, metering and protection 

features are included.
Designed to offer increased built 
in support for active sensors for 
0 V to 10 V & 4 mA to 20 mA.  
Comprehensive communication 
and system expansion options are 
available.

Using the DSE PC Configuration Suite 
Software allows easy alteration of the 
operational sequences, timers and 
alarms. With all communication ports 
capable of being active at the same 
time, the DSE8610 MKII is ideal for a 
wide variety of demanding load share 
applications. 

The Advanced PLC tool within 
Configuration Suite provides 
users with an extremely powerful 
configuration tool for the most 
demanding applications. 

KEY LOAD SHARE FEATURES:
•  Peak lopping/sharing (with 
    appropriate DSE mains controller)
•  Sequential set start
•  Manual voltage/frequency 
    adjustment
•  R.O.C.O.F. and vector shift 
    protection
•  Generator load demand
•  Automatic hours run balancing
•  Mains (Utility) decoupling
•  Mains (Utility) decoupling
    test mode
•  Dead bus sensing
•  Bus failure detection
•  Direct governor and AVR control
•  Volts and frequency matching
•  kW and kvar load sharing
•  Dead bus synchronising

7

OTHER

+

DSE2130
DSE2131
DSE2133
DSE2152
DSE2157
DSE2548

MODEM

DEUTZ
ISUZU
PERKINS
CATERPILLAR
MTU
VOLVO
CUMMINS
SCANIA

DETROIT
IVECO
JOHN DEERE
LOMBARDINI
SISU
JCB DIESELMAX
YANMAR
AND OTHERS

MODBUS

MSC

55xx 75xx 8xxx 8xxx MKII

PC

12 8 42

232 485

ETHERNET

DSENET®
EXPANSION

CURRENT VOLTS

1ph
2ph
3ph
N

2 1ph
2ph
3ph
E/N

1ph
2ph
3ph
N

GENERATOR SENSING FUEL & START
OUTPUTS

BUS
SENSING

VOLT FREE
OUTPUTS

CHARGE
ALTERNATOR

ELECTRONIC
ENGINES

MAGNETIC
PICK-UP

RS232 AND
RS485

CONFIGURABLE
INPUTS

DC OUTPUTS ANALOGUE
SENDERS

EMERGENCY
STOP

DC POWER 
SUPPLY 8-35V

USB
PORT

USB
HOST

DSE8610 MKII

++ DD  ++
WW//LL
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DSEGenset®

055-204/06/20 (3) US

DSE8610 MKII
SYNCHRONISING & LOAD SHARING 
AUTO START CONTROL MODULE

SPECIFICATIONS

DC SUPPLY
CONTINUOUS VOLTAGE RATING
5 V to 35 V Continuous
 
CRANKING DROPOUTS
Able to survive 0 V for 100 mS, providing 
supply was at least 10 V before dropout
and supply recovers to 5 V. This is
achieved without the need for internal 
batteries. LEDs and backlight will not be
maintained during cranking.
 
MAXIMUM OPERATING CURRENT
530 mA at 12 V, 280 mA at 24 V
 
MAXIMUM STANDBY CURRENT
320 mA at 12 V, 160 mA at 24 V

CHARGE FAIL/EXCITATION RANGE
0 V to 35 V
 
GENERATOR & BUS
VOLTAGE RANGE
15 V to 415 V AC (Ph to N)
26 V to 719 V AC (Ph to Ph)

FREQUENCY RANGE
3.5 Hz to 75 Hz

MAGNETIC PICKUP
VOLTAGE RANGE
+/- 0.5 V to 70 V

FREQUENCY RANGE
10,000 Hz (max)

INPUTS
DIGITAL INPUTS A TO L
Negative switching

ANALOGUE INPUTS A TO D
Configurable as:
Negative switching digital input
0 V to 10 V sensor
4 mA to 20 mA sensor
0 Ω to 480 Ω sensor

OUTPUTS
OUTPUT A & B  (FUEL & StART)
15 A DC at supply voltage

OUTPUTS C & D
8 A AC at    250 V AC (Volt-free)

AUXILIARY OUTPUTS E to L
2 A DC at supply voltage

BUILT IN AVR GOVERNOR CONTROL
MINIMUM LOAD IMPEDANCE
500 Ω
Fully isolated

GAIN VOLTAGE
0 V to 10 V DC
Fully isolated

OFFSET VOLTAGE
0 V to 10 V DC
Fully isolated

DIMENSIONS
OVERALL
245 mm x 184 mm x 51 mm 
9.6” x 7.2” x 2.0”

PANEL CUT-OUT
220 mm x 160 mm
8.7” x 6.3” 

MAXIMUM PANEL THICKNESS
8 mm
0.3”

STORAGE TEMPERATURE RANGE
-40 °C to +85 °C
-40 °F to +185 °F

OPERATING TEMPERATURE RANGE
-30 °C to +70 °C
-40 °F to +185 °F

HEATED DISPLAY VARIANT
-40 °C to +70 °C
-40 °F to +158 °F

RELATED MATERIALS
TITLE                    PART NO.
DSE8610 MKII Installation Instructions               053-182
DSE8610 MKII Operator Manual                      057-254
DSE8610 MKII PC Configuration Suite Manual    057-238
DSE8610 MKII Data Sheet      055-204
DSE8610 Data Sheet       055-083

EXPANSION DEVICES
•  DSE124 CAN/MSC Extender
•  DSE2130 Input Expansion   
    Module
•  DSE2131 Ratio-metric Input 
    Expansion Module
•  DSE2133 RTD & Thermo-couple 
    Expansion Module
•  DSE2152 Ratio-metric Output 
    Expansion Module
•  DSE2157 Output Expansion 
    Module
•  DSE2548 LED Expansion

KEY FEATURES
•  Comprehensive synchronising & 
    loadsharing capabilities
•  Built in governor and AVR control
•  Base load (kW export) control
•  Positive & negative kVAr export 
    control
•  Mains (Utility) decoupling protection
•  4-Line back-lit LCD text display
•  Multiple Display Languages
•  Five key menu navigation
•  LCD alarm indication
•  Heated display option available
•  Customisable power-up text and 
    images
•  DSENet expansion compatibility
•  Data logging & trending facility
•  Advanced PLC editor
•  Protections disable feature
•  Fully configurable via PC using 
    USB, RS232, RS485 & Ethernet 
    communication 
•  Front panel configuration with 
    PIN protection
•  Power save mode
•  3 phase generator sensing and 
    protection
•  Generator current and power 
    monitoring (kW, kvar, kVA, pf)
•  kW and kvar overload alarms
•  Reverse power alarms
•  Over current protection
•  Unbalanced load protection
•  Independent earth fault protection
•  Breaker control via fascia buttons
•  Fuel and start outputs configurable 
    when using CAN
•  8 configurable DC outputs

•  2 configurable volt-free relay 
    outputs
•  4 configurable analogue/digital 
    inputs
•  Built in sensors to support 0 V to 10 
    V & 4 mA to 20 mA
•  12 configurable digital inputs
•  Configurable 5 stage dummy load 
    and load shedding outputs
•  CAN, MPU and alternator frequency 
    speed sensing in one variant
•  Real time clock
•  Manual and automatic fuel pump 
    control
•  Engine run-time scheduler
•  Fuel usage monitor and low fuel 
    level alarms
•  Simultaneous use of all 
    communication ports
•  Remote SCADA monitoring via 
    various DSE software applications
•  MODBUS RTU & TCP support with 
    configurable MODBUS pages for 
    integration into building 
    management systems (BMS)
•  Advanced SMS messaging 
   (additional external modem required)
•  Start & stop capability via SMS 
    messaging
•  3 configurable maintenance alarms
•  Compatible with a wide range of 
    CAN engines, including tier 4 
    engine support
•  Uses DSE Configuration Suite PC 
    Software for simplified configuration
•  Power modes for when in parallel  
    with the mains

•  Redundant MSC communication   
    wired to CAN ports
•  True manual breaker control when        
    in CAN mode
•  Water in fuel digital input
•  Fuel tank bund alarm digital input
•  Separate ramp up and ramp down  
    rates configurable via PLC
•  Configurable CAN message time- 
    outs
•  In-built SNMP
•  Configurable CAN transmit &   
    receive
•  Battery chargers on DSENet®
•  Persistent governor & AVR outputs
•  Filter generator voltage display
•  Filter bus voltage display
•  Inhibit remote start
•  Power & reactive power control 
•  Remote start on load demand
•  Configurable engine icons
•  Alternative load demand schemes
•  Variable speed generator support
•  CAN AVR support
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ISSUE 3

COMPREHENSIVE FEATURE LIST TO SUIT A WIDE 
VARIETY OF LOAD SHARE APPLICATIONS

DSE8610 MKII
SYNCHRONISING & LOAD SHARING 
AUTO START CONTROL MODULE

ENVIRONMENTAL TESTING STANDARDS

ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY
BS EN 61000-6-2
EMC Generic Immunity Standard for the 
Industrial Environment
BS EN 61000-6-4
EMC Generic Emission Standard for the 
Industrial Environment

ELECTRICAL SAFETY
BS EN 60950
Safety of Information Technology Equipment, 
including Electrical Business Equipment

TEMPERATURE
BS EN 60068-2-1
Ab/Ae Cold Test -30 oC
BS EN 60068-2-2
Bb/Be Dry Heat +70 oC

VIBRATION
BS EN 60068-2-6
Ten sweeps in each of three major axes
5 Hz to 8 Hz at +/-7.5 mm, 8 Hz to 500 Hz 
at 2 gn

HUMIDITY
BS EN 60068-2-30
Db Damp Heat Cyclic 20/55  oC at 95% RH  
48 Hours
BS EN 60068-2-78
Cab Damp Heat Static 40 oC at 93% RH   
48 Hours

SHOCK
BS EN 60068-2-27 
Three shocks in each of three major axes 
15 gn in 11 mS

DEGREES OF PROTECTION
PROVIDED BY ENCLOSURES
BS EN 60529
IP65 - Front of module when installed into the 
control panel with the supplied sealing gasket.

The DSE8610 MKII is a market-
leading Synchronising Auto Start 
Control Module suitable for use in a 
multi-generator loadshare system, 
designed to synchronise up to 32 
generators including electronic and 
non-electronic engines.

The DSE8610 MKII monitors the 
generator and indicates operational 
status and fault conditions, 
automatically starting or stopping 
the engine on load demand or fault 
conditions.

System alarms are annunciated on 
the LCD screen (multiple language 
options available), illuminated LED 
and audible sounder.  

The event log records 250 events to 
facilitate easy maintenance, and an 
extensive number of fixed and flexible 
monitoring, metering and protection 

features are included.
Designed to offer increased built 
in support for active sensors for 
0 V to 10 V & 4 mA to 20 mA.  
Comprehensive communication 
and system expansion options are 
available.

Using the DSE PC Configuration Suite 
Software allows easy alteration of the 
operational sequences, timers and 
alarms. With all communication ports 
capable of being active at the same 
time, the DSE8610 MKII is ideal for a 
wide variety of demanding load share 
applications. 

The Advanced PLC tool within 
Configuration Suite provides 
users with an extremely powerful 
configuration tool for the most 
demanding applications. 

KEY LOAD SHARE FEATURES:
•  Peak lopping/sharing (with 
    appropriate DSE mains controller)
•  Sequential set start
•  Manual voltage/frequency 
    adjustment
•  R.O.C.O.F. and vector shift 
    protection
•  Generator load demand
•  Automatic hours run balancing
•  Mains (Utility) decoupling
•  Mains (Utility) decoupling
    test mode
•  Dead bus sensing
•  Bus failure detection
•  Direct governor and AVR control
•  Volts and frequency matching
•  kW and kvar load sharing
•  Dead bus synchronising
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OTHER
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DSE2130
DSE2131
DSE2133
DSE2152
DSE2157
DSE2548

MODEM

DEUTZ
ISUZU
PERKINS
CATERPILLAR
MTU
VOLVO
CUMMINS
SCANIA

DETROIT
IVECO
JOHN DEERE
LOMBARDINI
SISU
JCB DIESELMAX
YANMAR
AND OTHERS

MODBUS

MSC

55xx 75xx 8xxx 8xxx MKII

PC

12 8 42

232 485

ETHERNET

DSENET®
EXPANSION

CURRENT VOLTS

1ph
2ph
3ph
N

2 1ph
2ph
3ph
E/N

1ph
2ph
3ph
N

GENERATOR SENSING FUEL & START
OUTPUTS

BUS
SENSING

VOLT FREE
OUTPUTS

CHARGE
ALTERNATOR

ELECTRONIC
ENGINES

MAGNETIC
PICK-UP

RS232 AND
RS485

CONFIGURABLE
INPUTS

DC OUTPUTS ANALOGUE
SENDERS

EMERGENCY
STOP

DC POWER 
SUPPLY 8-35V

USB
PORT

USB
HOST

DSE8610 MKII
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Combate às Perdas
Projetado para atender requisitos de precisão, 
robustez, durabilidade e praticidade na operação, 
easyTRAFO é um medidor de energia elétrica para 
monitoramento de clientes e de transformadores 
de distribuição, auxiliando no combate às perdas 
comerciais e no monitoramento da qualidade do 
fornecimento de energia elétrica.

Balanço Energético
Com baixo custo para aquisição e instalação, o 
easyTRAFO permite que as distribuidoras possam 
aplicar em massa a medição de balanço energético 
nos circuitos de distribuição em BT, facilitando 
assim a localização de perdas comerciais, indicando 
e direcionando a fiscalização, aumentando a 
assertividade e reduzindo custos de operação.

Indicadores de Qualidade
Da mesma forma o easyTRAFO pode monitorar 
a qualidade do fornecimento atendendo a 
requisitos do Módulo 8 do Prodist. 
Monitoramento e Indicadores de Tensão de 
Regime Permanente, Desequilíbrio de Tensão, 
Fator de Potência, Distorção Harmônica Total 
de Tensão e Corrente, bem como Variação de 
Tensão de Curta Duração.

Módulo de Comunicação

Comunicação remota 3G/GPRS, com 
possibilidade de duplo SIM Card¹.

Interface direta com medidor, com 
protocolo integrado ao Hemera®, 
permitindo a coleta de leituras de 
registradores, grandezas instantâneas e 
configuração.

Configuração local ou leitura local 
via interface Bluetooth.

Alarme de LAST GASP.

Indicador de temperatura interna  
do equipamento.

Upgrade de firmware remoto do 
módulo de comunicação.

¹Outras tecnologias IoT disponíveis sob demanda. Entre em contato.

Medidor de energia elétrica para o monitoramento  
de clientes e de transformadores de distribuição.

STAR MEASURE
www.starmeasure.com.br

ciências aplicadas à sustentabilidade
castecnologia.com.br
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Conectividade - Redes Inteligentes
O easyTRAFO possui compartimento (slot) para 
conexão de módulo de comunicação, de acordo 
com as melhores práticas para integração 
dentro de um conceito modular. Conectado 
através dessa interface de comunicação multi-
protocolar, é capaz de suportar várias tecnologias 
de comunicação de diferentes provedores de 
soluções para gestão de distribuição.

Supervisão da Distribuição
Conectado ao supervisório da distribuidora, 
fornece medidas em tempo real para  
acompanhamento da qualidade do fornecimento, 
alarmes de falta ou afundamento de fases, 
carregamento e desequilíbrio do transformador 
ou circuito, entre outros, proporcionando uma 
rápida resposta na solução de anomalias  
na distribuição.

Verificação de Consumidores
Sua versatilidade e alta classe de exatidão 
podem ser aplicadas também em medições 
comparativas em consumidores de baixa tensão 
no combate a perdas. Em suas configurações, o 
easyTRAFO pode ser aplicado desde unidades 
monofásicas até unidades trifásicas de 800A.

• Alta Classe de Exatidão

• Ampla Faixa de Medição

• Classe C – 0,5%

• Energias Ativa e Reativa

• Tensões e Corrente

• DHT de Tensão e Corrente

• 18 Canais de Memória

• Supervisão de Fornecimento

• Eventos de Qualidade

• Alarmes (LastGasp)

• Indicadores Prodist M8

• 6 Elementos de Medição

• Medição e Integração de  
2 Circuitos

• Medição de IP

• Robusto, Leve e Compacto

• Instalação ao Tempo

• Ligação com Linha Viva

Benefícios

STAR MEASURE
www.starmeasure.com.br



Desenho Técnico

Especificação Técnica 

Materiais e Proteção T-120B T-400B T-800B

Gabinete

Material Policarbonato

Anti-Chama cat - V0

Anti-UV Sim

Proteção IPW 68

Peso 0,4kg

Cabos

Material PV (Cobre)

Isolação  1 KV

Anti-Chama cat - V0

Anti-UV Sim

TC’s (EASY I)

Material Policarbonato (Aço Silício)

Isolação 1 KV

Anti-Chama cat - V0

Anti-UV Sim

Proteção IP 66

Peso (un) 0,18kg 0,35kg 0,35kg

Suporte e 
Fixações

Material Aço INOX xxx

Tratamento INOX

Anti-Chama cat - V0

Peso 0,2kg

Conjunto Peso 1,44kg 1,95kg 2,95kg

Características Mecânicas

easyl-400

easyTRAFO

easyl-120

ciências aplicadas à sustentabilidade
castecnologia.com.br



Especificação Técnica 

Elétricas e Metrológicas T-120 T-400 T-800

Ligação

Fases / Elementos 3 / 3 3 / 3 3 / 6

Esquema Estrela / Delta

Tipo Indireta

Bitola máxima 70mm² 185mm²

Bitola mínima 2,5mm² 6mm²

Valores Nominais

Tensões 120V - 240V

Corrente. 10A 40A 40A

Corrente Máx. 120A 400A 800A

Frequência 50 - 60hz

Alimentação Trifásica (2 Fios) 60V/1F a 300V/3F (FN)

Classe RTM / IEC / OIML C / 0,5S / C

Medição
Tx. amostras/ciclo 128 amo./ciclo

Resolução (A/D) 16bits

Faixa de Medição

Tensão 5V a 300V

Corrente 0,2% in a 10x In | 20x in

Frequência 45Hz a 65Hz

Consumo Máximo 2Wh

Indicadores (Led’s)

Ativa kh = 8Wh / Pulso

Reativa kh = 8Varh / Pulso

Ligado / Comun. Ligado / BLE

RTC Relógio/Calendário +5PPM (-15°C a 60°C)

Preservação
Dados Mem. não volátil

Relógio/Calendário CAP 120h

Condição
Temperatura

Operação -20°C a +85°C

Armazenamento -20°C a +85°C

Humidade 100% (Não cond.) 

Registradores

Energias Ativa e Reativa - 4 quadrantes

Memória de massa (18 Canais)

Energias Ativa e Reativa - direta e reversa
Tensão e Corrente por Fase
Distorção Harmônica Total de Tensão por fase

Qualidade (Eventos e Indicadores)*

Tensão em regime permanente
Desbalanceamento de Tensão
Fator de Potência
Variação de Frequência
Variação de Tensão de Curta-Duração
Distorção Harmonica Total de Tensão
Carregamento do Transformador / Circuito

Alarmes

Função last gasp para faltas de energia

Eventos de Qualidade*
Carregamento do Transformador / Circuito

Características Elétricas

Funcionalidades

Interfaces

BLE 4.0
Padrão BLE

Protocolos MP SÉRIE (ABNT)

SERIAL

Padrão (slot) RS232

Protocolos MP SÉRIE (ABNT)

DLMS COSEM**

Comunicação

Modelos / Configuração

easyTRAFO 120

3 elementos - 120A

easyl-120A

easyTRAFO 400

3 elementos - 400A

easyl-400

easyTRAFO 800

6 elementos - 400A

easyl-400

* disponível em 10/2019 mediante atualização de PO
** disponível 01/2020

STAR MEASURE
www.starmeasure.com.br

ciências aplicadas à sustentabilidade
castecnologia.com.br



PLATAFORMA 
HMI/SCADA
PARA APLICAÇÕES 
DE MISSÃO CRÍTICA



SISTEMA DE 
SUPERVISÃO E 

CONTROLE 
DE TEMPO REAL PARA 

APLICAÇÕES CRÍTICAS

Líder no mercado brasileiro, o Elipse 
E3 é uma consagrada plataforma para 
monitoramento e controle, oferecendo 

escalabilidade e constante evolução para 
diversos tipos de aplicações, desde simples 

interfaces HMI até complexos centros de 
operação em tempo real. Desenvolvido 

para atender aos requisitos atuais e 
futuros de conectividade, flexibilidade e 

confiabilidade, o E3 é o sistema SCADA 
ideal para o seu projeto, não importa o 

tamanho da sua necessidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Multiusuários e multiprojetos: permite editar e executar diversas bases 

de dados simultaneamente;
• Redundância nativa com sincronismo de bases de dados e alarmes;
• Bibliotecas de objetos gráficos e estruturas de dados reutilizáveis;
• Editor de telas poderoso e inteligente;
• Conexão nativa transparente entre servidores remotos;
• Segurança e compactação na transmissão de dados;
• Fácil gerenciamento da aplicação;
• Grande flexibilidade na gestão de alarmes e eventos;
• Poderosa ferramenta de scripts;
• Acesso nativo a bancos de dados comerciais;
• Ferramenta de logs, consultas e relatórios integrada;
• Alta segurança e rastreabilidade de acordo com a norma FDA CFR 21 

Part 11;
• OPC Classic e UA;
• Integração com o Windows Active Directory.

COMPONENTES
E3 STUDIO
Ferramenta única de configuração do sistema, servindo como plataforma 
universal de desenvolvimento. Possui um ambiente moderno e amigável, 
incluindo desde a configuração da comunicação até editores de scripts e 
de gráficos para a criação das telas de operação. Permite que um mesmo 
aplicativo seja editado por diversos usuários simultaneamente, facilitando 
o trabalho em equipe.

E3 SERVER
É o servidor de aplicações onde são gerenciados os principais processos 
do sistema, além de realizar a redundância e sincronismo de bases 
de dados. Oferece grande robustez e estabilidade, permitindo que as 
informações gráficas e dados sejam enviados ininterruptamente aos 
clientes (Viewers) em qualquer local. Está disponível em versões de 32 e 
64 bits.

E3 VIEWER
É a interface de operação com o usuário. Permite visualizar e operar 
em qualquer computador, a aplicação que está no servidor, podendo 
ser executado tanto na intranet quanto na internet, via browser. Não é 
necessária a instalação do aplicativo (projeto) na máquina cliente, pois 
todos os componentes, telas e bibliotecas são baixados do servidor e 
registrados ou atualizados automaticamente. 

BENEFÍCIOS
• Conexão com a maioria dos equipamentos (PLC’s, remotas, 

concentradores de dados) de mercado;

• Redução no tempo de desenvolvimento e manutenção, por meio 
da padronização das aplicações com o uso de bibliotecas;

• Integração com sistemas corporativos e de gestão;

• Retorno rápido e duradouro do investimento;

• Parte de uma plataforma integrada de monitoramento e gestão, 
incluindo a operação de sistema elétrico (Elipse Power®) e 
gerenciamento de informações de tempo real (Elipse Plant 
Manager®)



O E3 Viewer possui dois tipos de licenças: Viewer Control - que permite 
qualquer tipo de operação e visualização e Viewer Only - que permite 
somente visualização e consultas. A quantidade de licenças do Viewer 
determina o número de acessos simultâneos ao servidor.

OUTROS PACOTES
E3 LITE: Ideal para pequenos processos, permite apenas um Viewer, 
com número reduzido de pontos de comunicação.

E3 GATEWAY: Indicado para aplicações de tradução de protocolos, 
oferecendo opções de protocolos de energia clientes ou servidores (IEC 
61850, 101/103/104, DNP 3.0, ICCP, etc..) e também para os principais 
equipamentos de mercado.

E3 HMI: Interface homem-máquina para operação local com capacidade 
de comunicação, mas sem registro de dados em disco, como alarmes e 
históricos.

E3 EDUCACIONAL: licença exclusiva para instituições de ensino que 
permite desenvolver e simular projetos de supervisão e controle.

RECURSOS
DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
É o conjunto de servidores, projetos e bibliotecas que compõem um 
sistema. O Domínio especifica o modo de operação dos Viewers e 
a redundância nativa entre os servidores. Desta forma, projetos e 
bibliotecas podem ser dinamicamente adicionados, removidos ou 
editados a qualquer instante, sem interromper ou prejudicar a execução 
do sistema, permitindo a distribuição de funções em diferentes sistemas 
ao utilizar bases de dados livremente segmentadas.

OBJETOS ELIPSEX
Os objetos ElipseX representam um enorme avanço na metodologia, 
conceito e desenvolvimento de aplicações de supervisão e controle de 
processos. Através deles é possível criar objetos gráficos para serem 
utilizados em telas e consoles de operação, além de estruturas de dados 
que são executadas nos servidores.

Os ElipseX podem conter propriedades, métodos, cálculos e qualquer 
tipo de simbologia gráfica, tais como outros ElipseX e componentes 
de terceiros, drivers, tags de comunicação, definições de alarmes e 
históricos. Desta forma, uma aplicação inteira pode ser construída na 
forma de componentes, podendo ser utilizada inúmeras vezes, prevendo, 
inclusive, um sistema de licenciamento de edição e execução.

SCRIPTS
O Elipse E3 oferece uma poderosa ferramenta de scripts orientada 
a eventos e objetos, permitindo operações matemáticas, lógicas e 
manipulação de estruturas. Com ele, é possível desenvolver seus 

próprios eventos, executados em mudanças de estados de variáveis 
ou a intervalos fixos. Além disso, é possível utilizar scripts dentro dos 
ElipseX, dando maior poder aos componentes desenvolvidos de forma 
a evitar a repetição de código dentro da aplicação.

COMPLETO EDITOR GRÁFICO
Com o Elipse E3 é possível criar qualquer tipo de interface de 
visualização e operação, com qualidade gráfica vetorial superior. 
Recursos como zoom, ativação de camadas, movimentos, rotações e 
preenchimentos irregulares são algumas das características, além de 
uma extensa galeria com mais de 3 mil símbolos vetoriais prontos para 
uso.

LINKS E ANIMAÇÕES
Qualquer propriedade ou objeto dentro do Elipse E3 pode ser 
diretamente ligado a qualquer outra variável ou objeto de forma bem 
simples, através de conexões dos mais diferentes tipos, criando 
animações e associações dinâmicas de forma lógica e intuitiva, 
inclusive dentro dos componentes ElipseX.

BANCOS DE DADOS E HISTÓRICOS
O Elipse E3 não utiliza bancos de dados proprietários. Toda a 
informação de alarmes, históricos, fórmulas e outros dados de 
processo são armazenadas em um ou mais bancos de dados definidos 
pelo usuário, com suporte nativo ao Microsoft SQL Server, Access 
e Oracle. O objeto de consultas E3Query permite criar e executar 
facilmente qualquer tipo de operação de banco de dados, tanto através 
da seleção de tabelas, campos, filtros e ordenações com um simples 
clique, quanto através de edição direta do comando SQL. 

ALARMES E EVENTOS
Por meio de um avançado sistema de alarmes e eventos, o E3 permite 
a construção de qualquer tipo de organização, classificação, ordenação 
e filtro de mensagens, tornando possível o gerenciamento dos mais 
complexos sistemas e centros de controle, com centenas de usuários. 
Funcionalidades como supressão, shelving e classificação dinâmica, 
previstas em normas como ISA 18.02 e EEMUA podem ser facilmente 
obtidas pela definição de associações hierárquicas e relacionais entre 
os principais componentes, como áreas, objetos e fontes de alarmes. 

E3 PLAYBACK
Permite a interpretação de ocorrências passadas sobre qualquer 
tipo de processo, utilizando as mesmas telas do sistema. Exibe 
os valores, animações, estados e gráficos de qualquer momento 
passado da aplicação por intermédio de janelas de controle de 
avançar e retroceder no tempo, a fim de compreender as causas de 
ocorrências ou perturbações, criando pontos de atenção e vídeos para 
compartilhamento.



A Elipse Software é uma empresa de software global e uma das líderes de segmento no Brasil. Atuando desde 
1986, conta com parceiros em mais de 30 países e mais de 40.000 sistemas instalados.

www.elipse.com.br

Matriz:  
Porto Alegre - RS 
(51) 4062-5824

Filiais: 
São Paulo - SP  (11) 4062-5824  
Curitiba - PR  (41) 4062-5824  
Belo Horizonte - MG  (31) 4062-5824 
Rio de Janeiro - RJ  (21) 4062-5824

MÓDULOS ADICIONAIS
DRIVERS DE COMUNICAÇÃO
A Elipse possui mais de 450 drivers de comunicação para os mais diversos 
tipos de protocolos existentes no mercado. Permite a conexão com qualquer 
tipo de equipamento como CLPs, SDCDs, controladores, relés de proteção e 
medidores, de forma rápida, robusta e confiável. 

DOMÍNIOS REMOTOS
Recurso que permite a um Domínio acessar as variáveis de outros Domínios 
executados em diferentes servidores. Possibilita que uma aplicação possa 
concentrar os dados de diversas outras como em um centro de operações, 
sem a necessidade de reconfiguração, tornando o processo ágil e garantindo 
a confiabilidade do sistema.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

ELIPSE TREND EXPLORER
Permite a visualização e análise gráfica dos dados históricos de forma rápida 
e intuitiva. Compatível com o Elipse E3, o Elipse Trend Explorer tem acesso a 
base de dados da aplicação podendo ser a plataforma de exibição de dados 
históricos. 

ELIPSE PLANT MANAGER (EPM)
O E3 possui integração nativa com o Elipse Plant Manager (EPM), uma 
plataforma de gerenciamento de informações de tempo real. Com um 
poderoso ambiente para visualizações e análises, dispõe de uma estrutura de 
coleta e armazenamento extremamente eficiente. Realizando processamentos 
e cálculos de indicadores, atua como ferramenta fundamental na busca 
contínua por melhor qualidade, menores custos e maior eficiência operacional.

ELIPSE MOBILE
O Elipse Mobile é uma plataforma móvel para integração com sistemas de 
automação, possibilitando monitorar indicadores e comandar equipamentos 
integrados ao processo. Possui integração rápida e fácil com o Elipse E3 sem 
a necessidade de modificação na aplicação, facilitando a exposição dos dados 
coletados pelo supervisório por intermédio de tablets e celulares. Disponível 
nas plataformas Android, iOS, Windows e Web. 

ELIPSE ALARM MANAGER
Plataforma web integrada ao Elipse E3 que permite o gerenciamento do ciclo 
de vida dos alarmes e eventos, oferecendo rastreabilidade das alterações, 
criação de cenários e análises e identificação das causas de distúrbios e 
excessos, visando a melhora da segurança operacional e da qualidade do 
trabalho dos operadores. 
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A N E X O  III 

PROPOSTA COMERCIAL 
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PROPOSTA COMERCIAL 

Elaboração do Projeto, Implantação e Operação - MONITORAMENTO DE 
UTILITIES ( energia elétrica, água e gás) incluindo assessoria para o programa de 

“Net Zero CO2” e o aumento dos índices de sustentabilidade perseguidos pela 
gestão hospitalar com soluções em tempo real do Hospital Centro Norte Goiano, 
visando atender o aumento das instalações e consequente aumento do consumo 

e demanda de energia elétrica, água e GLP 
 
 
 

AO 
IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Vimos pela presente apresentar nossa Proposta Comercial para atender à 
Requisição de Oferta RFP 54/2022 para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 
MONITORAMENTO DE UTILITIES (energia elétrica, água e gás), voltado para dar suporte 
às atividades de gestão pelo IMED junto ao Hospital Centro-Norte Goiano (HCN). 

 

A - DADOS DO FORNECEDOR 
 

Razão Social: ENERGIA VERDE NORTE LTDA 
CNPJ/CPF: 26.032.197/0001-34 
Inscrição Estadual: ISENTO 
Endereço: RUA BELO HORIZONTE 19 -  
Telefone: (11) 97320-0453 
E-mail: ENGENHAIRA@ENERGIAVERDEBRASIL.COM.BR 
Contato: RUBENS RIZATTO 
Dados Bancários: BANCO SANTANDER – 033 

Agência – 1042 
Conta corrente – 13001619-1 

 
 

B – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Escopo Preço Mensal 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 
MONITORAMENTO DE UTILITIES 

  R$ 93.875,00 

 
 

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação. 
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O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à 
completa execução do objeto, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas, 
previdenciários, securitários, impostos e tributos de qualquer natureza. 

 
O proponente declara aceitar e cumprir com todos os requisitos da RFP, e que os 
preços propostos contemplam todas as atividades e obrigações previstas no Anexo I 
– Termo de Referência da RFP, sendo que nenhum valor adicional será cobrado do 
IMED pelas mesmas. 

 
 

Manaus. 20 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubens Rizatto – Diretor de Engenharia e Negócios 
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